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I)R. Jan HuDEtKK;

Bedich Hurter.

Dirupisti vincula niea: tibi sacrificabo hostiam laudis.

Rozlomil jsi pouta má : Tob obtovati budu obt chvály.

Motto k jeho dílu : iGeburt und Wiedergeburtt.

Vir iustus et timoratus, potens verbo et opere", krátce, prost

a zeteln hlásá náhrobek, kdo pod ním díme. Muž mocný slovem

i skutky. Roku 1804. maje teprve 17 let, pišel Hurter pro neobyejné

vlohy na universitu gottingenskou studovat protestantskou bohovdu.

A mladý, nezralý, bez nároku, ve svých studiích bezvýminen sám

na sebe odkázán, pece jsem nevyhledával špatných spoleností a asu

nevvužitkoval-li jsem práv úzkostliv, pece jsem bez užitku míjeti

nenechal." ^) Professoi, dti své doby, otrocky kráejíce stopami racio-

naUsmu, nikterak ho neuspokojovali. O professoru djin církevních

Plakoví napsal do denníku r. 1808.: „O církevních djinách, mínil

jsem, musí pece býti vyšší názor než Plankv. Plank nebral ohledu

na úel církve, na vniterný lad a sklad jejího systému, na výtenost

jejích obad, na poesii ležící v jejích djinách, v jejím boji s mocí

svtskou a ve vysoké idei jevící se v papežství, uskuteniti totiž velkou

myšlenku duchovní svtovlády. Vidl jsem uskoky, machinace, ne-

poslušnost k zákonité vrchnosti. Caesar vynášen do nebe a do pekla

vrháneho VII., jakoby diviti se bylo zevnjšku, ne duchu. Malichernosti

a smšnosti se vybíraly a vznešenost hena ze stránky nepíznivé.

V ostatcích prý se nejeví nic jiného než lehkovrné uctívání kostí, ve

zpovdi chytrými knéžími vymyšlený prostedek laiky šáliti, v celibátu

pravá ukrutnost, kterou jen bezcitný tyran mohl naídit, v lesku

obad — modloslužba." -)

nejednou odvážil se Hurter vystoupiti proti svým uitelm otázkami

a námitkami, na nž se mu dkladné, pesvdující odpovdi nedostalo.

Dvacetiletý jinoch vydal djiny krále Theodoricha, za nž známý Jan

Miiller zvláštním dopisem ho pochválil a k dalším pracím povzbuzoval.

Svtového jména dobyl si životopisem papeže Innocence nL,^) zaatým

1) Hurter, Gcbuit und Wiedergeburt. Erinneningen aus meinem Leben uúd

Blicke auf die Kirche.< 1. sv. ; druhé opravené vydání. Schaffbausen 1846.

*) sGeschichte Innocenz III. und seiner Zeitgenossen.« Hamburg und Gotha

1 834—1842. 4 svazky.

s) Po dlouhýi-h letech zastal Hurter, vhlasný již djepisec, Plaka pi pe-

krucování. Kde totiž mluvil Plank o dobrodružných ostatcích, uctívaných tu a tam ve

stedovku, zmínil se také o zkamenlých exkrementech oslových, na kterém Spasitel

jel na kvtnou nedli, že prý se uctívají v kterémsi kostele. »Po letech«, píše Hurter,

padl jsem náhodou na zmínné místo ve Fastis Corbeyensibus (Leibnitzii Seript. T. 11.^



Po stopách vzdlanosti a víry.

r. 1814., vydávaným v Hamburce a Goth. V krátké dob peložen

byl do vlaštdny (dvakráte), do franiny (dvakráte), do angliiny a

španlštiny. Knize dostalo se i chvály i hany. Katolíci a objektivní

protestanti, mezi nimi sám Leo, uvítali ji jako epochální, nkolik po-

vrchních hlav, na p. nejmenovaný posuzovatel v „Literárních novinách

jenských", jenž na list Hurterv neodpovdl a pozdjších svazk již

neposuzoval, sípli k ní nenávistí. Staré názory o Innocenci m. a jeho

dob byly vyvráceny a nové svtlo linulo z knihy Hnrterovy na temnou

posud dobu a inné v ni osoby. „V Nmecku od mnohých bylo mi

eeno, že mnou teprve jim stedovk ukázán ze stránky, která jim

dosud úpln byla zastena, že teprve touce mou knihu obHbili si

stedovk, že názory jejieh o významu a spasitelné innosti hlavy církve

touto knihou v jiný obráceny smr." Jistý nmecký arcibiskup ekl

Hurterovi. že jeho kniha ho udlala katolitjším než dosud byl. Marquis

de Bussieres v Eím pronesl se o ní, že první kniha, která se mu po

návratu do církve katolické dostala do rukou, jsou djiny Lmocence lU.,

že se jich nemohl dosf naíst, ponvadž v nich dokázáno nalezl, co ho

k návratu pimlo. Podobné úsudky slyšel Hurter také v Paíži.*)

Literárn jsa inným, súastoval se zárove politických a ná-

boženských záležitostí ve Svycaích, a jako president školní rady

staral se nemálo o školství a povznesl zvlášt pr^mnasia.

Dne 16. ervna 1845 jmenován c. k. dvorním radou a íšským

historiografem ve Vídni. S obvyklou horlivostí vnoval se, jak mu
naízeno, sepsání života císae Ferdinanda 11. Eoku 1846. byl dokonen
první díl, ale vydání censorem zakázáno. Tak povýšen Hurter. praví

sám žertovn, z djepisce na djemlce.^) Po vídeské revoluci vyšly

djiny Ferdinanda II. a jeho doby v 11 svazcích (Schafíhausen 1850

1865), Vedle djin tohoto druhého zakladatele Rakouska vyšly z pilného

péra Hurterova: „Život arciknžny Marie, matky Ferdinanda U."

(Schafíhausen 1860), „Kriminální djiny komorníka Rudolfa U." (Filipa

p. 310) o roku I2l7. Pi vzpomínce na Plankovn pednášku nemálo mne pekvapilo

toto inísto: Nebulo autem omnium nebulonum duo stercora asini, a diutumitate

temporis in lapides, ut aiunt, conversa, quo Christus vectus est in Hierosolymam, in

itinere isto ab eo reiecta, obtulit Beekae, Priorissae in Fretelshem, ut ipse ibi audivi.

Výrazy ,nebulo omnium nebulonum', ,obtuli (ze souvislosti patmo, že tento ,dai' nebyl

pijat) a pouhé .audivi' jasn dokazují, jak o celém pípad tehdy se myslilo. « {Hurter,

»Geburt und Wiedergeburt^^. sv. I. str. 125.)

*) »Greburt tind TViedergeburt«, I. str. 302.

*) »Er sei Tom Eeichsgeschichtsschreibe r zwxa. Eeichsgeschichtssch weiger
befordert worden.«



Dk. Jan" Hudeckk :

Langa; tamtéž 1851), „Píspvky k djinám Wallensteinovým" (Freiburg

i. B. 1855\ „Francouzská nepátelství za oOleté války proti Rakousku"

(1859) a jiné menSí spisy a lánk)-.

Až do své smrti ve títyrském Hradci (27. srpna 1865) s pílí

mravení bádal a pracoval. Velkolepá jest jeho korrespondence s nej-

znamenitjšími uenci. Byl lenem akademií: ímské, mnichovské,

brysselské a assiské. Pro akademii vídeskou, a z nejlepších djepisc

rakouských, byl píhš katolickým. Sám ministr Bach káral toto od-

strení. eho XVI. jmenoval ho rytíem ádu Eehoova, Pius IX.

rytíem ádu Piova a kommandeurem onoho.

Hurter ml sice mnoho nepátel pro svoje poHtické a katolické

pesvdení, ale žádného nebo jen nkolik osobních. Jeho nepokalený

život, jeho ochota kde komu posloužit, veselá mysl utvoit mu jich

nikterak nemohly.

Do církve katolické vstoupil 16. ervna 1844 v ím.*)

Co pohnulo Hurter a, aby pilnul k církvi kato-

lické? „Nikdo nemysli, že jsem se dal zevnjškem unésti a svésti,

abych vstoupil do lna církve katoHcké. Záil sice zevnjšek ped

mvma zrakoma, ale ne tolik, aby odstranil povinnost vážného a dkladného

zkoumání základ, ne tolik, aby odklidil potebu, nitro bez unáhlení si

prohlédnouti. Vstoupil jsem z poátku jako zvdavý cizinec. ProhKžel

vše zevrubn, podoben kupci, který by rád dm koupil, ale který

nesahá po nm penáhlen. Tak jsem vypozoroval i nejmenší jednotli-

vosti a získal si znalost snad lepší, než mnohý, který se v dom samém

narodil a v nm žil; na dlouho jsem si vymínil svobodné rozhodnutí,

až bych íci mohl: dm se mi líbí nebo nelíbí, to ono vytýkám. Teprve,

až jsem se pesvdil, že dm pevný, trvalý, bydlitelný, v každém

ohledu vhodný, potom teprve bych se byl musil zevrubnému, zkou-

máním dobytému pesvdení násiln protiviti nebo se pachtiti, abych

vymyslil skvrny, kterými snad nkdo z kolemjdoucích ho potísnil." 2)

Pehlížeje vývoj a pozvolný postup své konverse, kterou pii-

rovnává s otevením svtnice-srdce dávno tlukoucímu Pastýi, napsal:

„Nemohl jsem v ní déle klidn sedti. Ne že bych byl kvapem vstal

otevít, ale tlukot vyzýval mne, abych zkoumal, kdo tlue, abych po-

slouchal hlas, abych ocenil jeho zvuk a význam. To se nestalo

>) Srv. Jiiidich Hurter, »Hurter Friedrich v.« v »Kireheiilexikonu« a /. Hurter,

sFriedrich vou Hurter und seine iíeitc 2 svazky. Št. Hradec 1876— 1877.

3) >Gelnnt luid "SViedergeburt<;, I. str, 383.
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Z rozboenosti nad tím, co jsem zkusil, ne pekvapen, ne povrchn,

ale zvolna, klidn, Vížné vci vše ostatní pevyšující pimen."^)
Zstame pi tomto obrazu a zodpovzme si otázku: jaký byl

onen klepot, jemuž Hurter dlouho naslouchal, jejž dlouho zkoumal

a jemuž posléze odolati nemoha, otevel svtniku svého srdce?

O maarisaci Slovenska.
Bohumil Simoxides.

K rychlejšímu zmadarisování Slovák založili si Madai zvláštní

spolek, velmi podobný našemu Schulvereinu. Kdežto náš Schulvereín

je spolkem soukromým, tší se spolek maarský z pízn vlády, ano

je úinn vládou samou mravn i hmotn podporován. Název spolku

zní (slovensky): „Hornovidiecky maarský vzdlávací spolok". Maarský

název poíná slovy F, M, K, E a dle poáteních písmen se mu zkrátka

íká Femke neb Femka. Úel spolku vysvítá nejlépe z § 3. stanov:

kísiti na Slovensku „vlasteneckého" ducha, šíiti užívám maarské

ei, vzdlávati lid smrem maarsko národním. Paragraf ten mžeme
krátce oznait po našem: vyrvati Slovákm mateský jazyk, pomaait

a znemravnit je. Jeho innost je rozšíena na horní stoUce uherské,

obývané Slováky: Nitru, Trenín, Tekov, Turec, Liptov, Oravu, Zvolen,

Hont, Nový Hrad, Spiš. Báskou Štiavnici a Belou. Sídlem spolku je

Nitra. Spolek je rozdlen dle stolic na odbory, každá stolice má
zvláštní samostatný odbor, ídí spolkové záležitosti na svém území,

ale píjmy všechny posílají se do ústední pokladny.

innost spolku je rozsáhlá: zakládá maarské dtské opatrovny,

kde již od 4. roku vtlouká se ubohým Slovákm samospasitelná maar-

ština, podporuje maarské školy založené v slovenských obcích, odmuje
uitele, kteí si zvláštních zásluh vydobyli v šíení maarské státní

ei. Zakládá po slovanských obcích maarské knihovny, pedplácí

obcím i jednotlivcm asopisy Vlast i svt. Opravdový krestan (tištné

slovensky; ale duchem protislovenským, maarským), vydržuje a pod-

1) Rosenthal, sConvertitenbilder, Deutschland !.'< Schaffhausen 1871, str. 202.
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póruje na slovenském území koující divadelní spolenosti maarské.
Jaké pízni vládní se spolek tší, vysvítá nejlépe z toho, že dovolila,

aby lenové spolku mohli bj^^dleti i za hranicemi. (Museálnej slovenskej

spolenosti bylo zakázáno pijímati zahraniní leny.) Také dovolila

vláda, aby i na dolní ásti Uher v území ryze maarském se mohly
zakládati odbory, které by spolek hmotn podporovaly. Jest smutné

faktum, že spolku dostává se podpor i od obcí ryze slovansk}'ch z penz
obecních. (Na Slovensku stane se rychtáem obyejn jen ten, koho

chce služný a tak starosta bývá za loutku, která koná to, co chce

maarský úedník. Ano, ani nejvyšší církevní hodnostái nescházejí

mezi podporovateli tohoto nemravného spolku. Tak teme mezi dobrodinci

a podporovateli jména: Imro Bend, biskup v Nite (je to týž, který

ped nkolika roky na poest kalvína a zapísáhlého nepítele všeho

katolického a slovanského, Kolomana Tiszy, dal osvtliti biskupskou

residenci a sám jel jemu naproti), K. Vaszary, arcibiskup ostihomský,

a Fr. Baltik, evangelický biskup v B. armotách. V Hont pipadá

Femce ást istého zisku z taneních zábav! A nyní vizme, jak

Femka psobí.

V 38 ryze slovenských obcích (vždy ve stolicích, v nichž Femka
psobí, krom nkolika maaron ani skutených Maar není) vydržují

„óvody" (dtské opatrovny), kde 5—61eté slovenské dti se uí, ovšem

jen maarsky. V nkterv-ch psobí uitelky, které vbec ani slova

slovenského neznají. Gemu se nauí dti v takových muírnách? Niemu!
Jediný úel tchto óvod mže býti jen ohlupování slovenských dtí.

V tchto óvodech bylo loni 2500 slovenských dtí. Nkteré z opatroven,

Femkou zízených, vydržuje stát a letos opt pevezme ti óvody,

založené v stolici oravské. Vydržování óvod stojí ron asi 50 tisíc

korun. (Minulého roku dostalo se spolku ze státní pokladny podpory

6000 korun. Práv se doítám v Hlásniku, jak vláda podporuje Femku.

V Kysái naízeno, by obec postavila budovu pro óvodu. Obec odepela,

protože obanm, zamstnaným prací na poli, není možno, by dítky

v 8 hodin do óvody pivedli a o 11. hodin si je odvedli dom. A
co se stalo? Eychtáovi uložena pokuta 50 korun.)

Spolek zakládá na slovenském území Spevokoly (celkem jich

založil také 38), aby „zpvem se zlepšily mravy lidu slovenského."

Jaká to ironie! Suroví, polodivocí Maai chtjí uit zpvu lid. jehož

krásným a bohatým písním se diví celý vzdlaný svt!

Spolek založil 2 veejné knihovny v Nite a Turanském Svatém

Martin. Krom toho vydržuje spolek sthovavou knihovnu, která putuje



o maarisaci Slovenska.

Z obce do obce a dopluje madarské knihovny školní neb obecní, již

díve založené. Spolek rozdal loni 920 lidových spis madarskych.

Mezi leny jsou sice nkteí liknaví, do nichž si výbor ztžuje, mnozí

však vyvíjejí horlivou innost. Tak fará L. Báthy (v slovenské obci

Levicích) rozdal minulého roku 1000 maarských modlitebních knížek.

Nejvtší nemravnost spolku však vidti v tom. že odmuje
uitele, kteí se dodlali zvláštních úspch v maarisaci
slovenských dtí I Tak dostal K. Zolid. uitel ve Vel. Topolanech,

loni 60 zl.. Edo Mrva 40 zL, F. Stecík. Turek, Jakubovi a mnoho

jiných (jak jména ukazují, sami rození Maailj po 25 zl. Pi valném

shromáždní pak mnoho jiných navrženo k odmn (opt sami Maai,
jako Atovi, Masarik, Lieskovicova a jiní).

Ve prospch Femky prodávají se také zvláštní zápalky (vyrobené

v židovských továrnách na Slovensku) s podobnou vignetou jako naše

matiní. len ítá Femka na Slovensku 4000—5000 (jsou to vtšinou

židé, kteí jsou nejilejší šiitelé madarské myšlenky, pak maarští

úedníci v mstech slovenských a maaroni). Všemožným zpsobem
usilují Maai o to. by jich poet se zvtšil. Dokázáno je totiž, že

manželství uzavená mezi Maary vykazují jen nepatrný poet dtí

(podobn jako ve Francii). Proto usilují o to. by jiným zpsobem na-

hradili nedostatek pírstkem. Odvádjí slovenské siroty na území

maarské, by tam je vychovali v plnokrevné Maary; zizují óvody,

kde již 41eté dítky muí maarštinou; ze škol státních úpln vymýtili

každé slovenské slovo: za úedníky na ist slovenská území dosazují

jen lidi nadšené pro myšlenku maarskou a neznající slova slovenského;

u úad koná se vše jen maarsky, aby lid poznal, jak nutnou jest

mu znalost maarštiny. Aby se poet Maar zvtšil, založena zvláštní

spolenost na maarisování jmen. Teba jen podati žádost

ku spolenosti, aby slovensky (neb nemaarsk}-) znjící jméno bylo

zmnno v maarské, a spolenost vše obstará a zaplatí útraty s tím

spojené. S výsledkem však není spokojeno ministerstvo vnitra. Kdežto

minulého roku v první polovici zmaailo jméno 1888 osob, letos jen

1280. A z tchto jest jich vtšina usazena v Pešti, kdežto na venkov
jen málo se jich dá pohnouti, by jméno své zamnili za njakého

Arpáda a Himyadiho. Tak v komitatu zvolenském našly se jen 3 osoby,

které se daly pohnouti k tomu, aby potupily jméno po rodiích zddné.
Co se týe zamstnání osob, které pomaaily svá jména, vidti, že

jsou to osoby od vlády odvislé, železniní, poštovní a státní úedníci,

uitelé (46). Z knží, žurnalistv a umlc nenašel se letos ani jeden
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(loni 13), kteí by své jméno potupili. A nyní pozorujme, jakého byli

náboženství, kteí dali pomaaiti své jméno. Jako jiná léta, tak i letos

bylo nejvíce žid. Z 1280 bylo jich 744, ím. katolík 409, eckých

katolík 41, evangelík augsburg. 62, reform. 22.

Vládní asopis Budapešti Hirlap píše o maarisaci jmen, naíká:

„Lid se ješté vždy straní maarisování jmen, ásten že není o jeho

dležitosti dostaten pouen, ásten ale, že neví, jak pokraovati

a tak pirozen bojí se tžkostí a útrat, což není bezpodstatné. Na

venkov ve prospch maarisace jmen mohou nejvíce vykonati farái,

uitelé, notái a služní a vbec všichni, kteí s lidem astji se stýkají.

Oduševnlým dotazovatelm dá s radostí vždy vysvtlení ústední,

jména madarisující spolenost v Pešti. Pi smaarisování jména je

hlavní vcí, aby vybrané jméno maarsky znlo, jinak jméno se sice

zmní, ale nepomaaí. Nemžeme-li si vhodného jména najíti, hodí

se nejlépe jména, vyskytující se u maarských spisovatel (z román)."

Vláda maarská snaží se nejen pomaaiti lid, nýbrž i j m é n a

obcí, hor, aby maarská jména hlásala svtu, že v magyar-országu

je skuten jen maarský národ! Zvláštním zákonem, uherskou snmovnou

uzaveným, stanoveno, by ve školách, v uebnicích, na mapách, u úad
v knihách pozemkových, pi pošt, železnici užívalo se jen názv

maarských. Proti tomu, rozumí se, ozvaly se asopisy nemaarské.

Slovenský jeden redaktor také pinesl úvodník, ve kterém protestoval

proti maarisování slovenských názv. A byl zaven a odsouzen k vysoké

penžité pokut! A co se dje se slovenské strany proti tomu? Odpov
snadná! Slováci nemají škol (jen v konfessionelních obecních vyuuje

se slovensky, a i zde veliký poet hodin musí se vnovati jazyku

maarskému). Odborné školy nemají ani jedné, gymnasium (na nž
peníze mají sebrány) nechce vláda povolit, a tak jen nkolik bohatších

synk slovenských mže se odebrati na Moravu neb do Cech, by se

zde vzdlali. Živena, jediný ženský slovenský spolek má podle § 2.

svých stanov (vládou schválených) úkol: „zakládati díví vychovávací

ústavy a opatrovny". Spolek si nashromáždil asi 12 tisíc zl. a chtl

založit jednoroní hospodyskou školu. Proto podal v beznu minulého

roku žádost k ministerstvu za povolení. Konen, (vláda dlouho ne-

odpovídala, proto spolek prosbu optoval) v íjnu došla odpov, že

k prosb spolku za povolení hospodyské školy nelze míti zetele.

Tak i hospodyská škola zdá se Maarm nebezpenou. Z toho nejlépe

vidti, že se Maarm jedná jen o to, by Slováci duševn zakrnli,

ponvadž lidem neuvdomlým dá se orati! Jaký pak div, že lid vida
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se zbavena všech obanských práv a utiskovaným se víech stran, k tomu

pak nenacházeje doma dosti výživy, prchá za hranice, do Ameriky

a jiných zemí, aby tam našel, eho doma postrádá: pokoje a výživy!

Loni vracel se ze státního vzení redaktor A. Pietor. Byl odsouzen,

že prý pobuuje proti maarskému národu. Pi návratu byl oekáván

na nádraží od 22 slovenských národovc, pán i dam. Cestou si za-

zpívali Hej Slováci —^ a za to odsouzeni všichni na nkolik nedl do

vzení a k penžité pokut. Odvolali se k vyššímu soudu, ku královské

tabuli — a eho nikdo neoekával, stalo se! Královská tabule ne-

zmírnila pokuty, nýbrž zvýšila, ba u mnohých až dvanácteronásobn.

Tak na piklad Matouš Dula odsouzen nejprve na 6 týdn — královská

tabule zvýšila trest na 6 msíc; Hurban-Vajanský na 1 msíc. král.

tabule zvýšila trest na 5 msíc; Vlád. Mudro na 1 msíc, královská

tabule zvýšila trest na 2 msíce; Píivel Mudro 14 dní. královská

tabule zvýšila trest na o msíce, atd. Jsou mezi nimi již staí lidé,

jako pravotar Pavel Mudro, asopisy tím také trpí. nebo jsou mezi

uvznnými vtšinou redaktoi a wdavatelé slovenských asopis.

A ve vzení v Banské Bystrici zle s nimi zacházejí, ne jako s politickvmi

vzni, nýbrž jako se sprostými zloinci! Nesmí ítati novin, nesmí

kouiti ani píti gen džbán vody . spi na tvrdých slamnících. Svvm
rodinám a známým smí psáti jen jeden list týdn; listy se naped
dozorcem petou. Navštíviti možno je dvakrát tvdn, ve tvrtek a

v nedli od 11—12. hodiny, a to jen jednotlivci u pítomnosti strážníka.

A i k tomu dozorce neád svoluje a návštva smí trvati jen nkohk
minut. Zaveni jsou stále, jen dvakrát denn chvíli se mohou procházeti

po dvoe.

Tvrdý rozsudek, jímž tresty nevinných Slovák tak zostfenv.

budí k úvaze! Když nastoupil nynjší ministr Koloman Széll. doufali

Slováci, že skutkem ukáže spravedlnost, kterou hlásal. Však sklamali

se! Turecké hospodáství služných trvá dále a pronásledování ne-

madarských národností nemá konce. Všechny úady uherské pracují

jen pro rozšíení maarské myšlenkv a o povznesení hospodáskvch
pomérv nestará se nikdo. Zvlášt slovenské kraje jsou tak hluboko
pokleslé, že bída každoron ozývá se z kohka slovenskvch stolic.

Lid slovenský, nezkažený. pracovitý prchá z vlasti, bv v cizin se živil

a našel kHdu. Maai zapomínají, že sami jsou národem malvm, že

mže jednou pijíti chvíle, kdy nemaarské národnosti posilnné
budou s nimi útovati.



10 Dr. Jai:o>i.av Mathon:

Záhadné zjevy duševního života.

Dk. Jahoslav Mathox.

Shakespeareova vta. že „více zjev mezi nebem jest a zemí,

než školometské moudrosti naši se zdá", zstává dosud v platnosti,

akoliv od doby, co slova ta byla napsána, uplynulo již dvoje století.

Pokraující kulturou a neutuchajícím bádáním odhalena sice tak mnohá

rouška, která zakrývala nejednu záhadu u vdní lidském, nelze však

popíti, že jsou hranice, za které vniknouti se nepodaí duchu lidskému

asi nikdy, zstane-li ovšem soustava naší duše i tla vždy jen takovou,

jakou se nám jeví nyní a po všechny známé doby.

Mnoho píle bude ješt teba, abychom poznali úpln jen lovka —
jeho tlo a jeho duši. A jeví-li se nám v bádání o tlovd tak hojné

mezery, což máme íci o duši, pojmu to, o kterém vlastn, máme-li

se piznat upímn, nevíme bezprostedn nic. Život duševní se

nám jeví jen prostednictvím soustavy tlesné a duší nazýváme píinu
životních zjev, kterou nedovedeme dostaten vysvtliti ze zásob našeho

dosavadního vdní. Názory, že duše jest pojem od tla a hmoty
pesn oddlený, anebo že jest jen nám dosud neznámou pí-
inou hmotnou rznvch zjev, stoji píke proti sob a není úlohou

naší rozpravy o tomto thematu se šíiti.

Každý, sebe nepatrnjší zjev v pírod vbec neb na lovku
zvlášt nabádá nás, bychom stopovali jeho píiny, a to tak daleko,

pokud dnešní stav našeho vdní nám dovoluje. Zvedneme-li ruku.

abychom sundali klobouk s hlavy, tu lze o tom jednoduchém mecha-

nickém výkonu napsat (felé svazky. Pohyb údu jest výkon, ku kterému

jest teba jisté práce. Kostra, kže, vazivo a j. hrají pi tom úlohu

úpln trpnou, kdežto práci onu vykonává svalstvo, které svým nesmírným

množstvím vláken se smršuje, tvar svj mní, stává se tlustším a

kratším a tím úd celý uvádí v pohyb. Bez píiny se však nehne ani

nejmenší vlákno svalové; a tu víme, že ve vláknech tchto koní

zvláštním zpsobem nejjemnjší vlákna ivová, která zmnou svého

chemismu pivádí sval k pohybu. Ve svalstvu samém jest nashromáždno

dosti látek, které na náraz ivem penesený dodávají dostatek materiálu

k pohybu potebného. Ve svalstvu se mní tedy mikromechanismus

nebo chemismus v pohyb našemu pozorování zejmý.

Než ani svalové konce iv nemohou bez píiny vyloudit pohyb,

a jest nám jíti opt o krok dále po stop, která se ješt jeví známou
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a patrnou. Jsou to nyní ivy a sice ivy pohybové, které dovádéjí

pohvb od centra k periferii a jsou takto píinou podráždní svých

konek a vláken svalových. Ze tomu v pravd tak. toho dkazem, že

proízneme-li kterýkoli iv pohybu, nastane ve svalstvu jeho okrsku

úplná obrna i když bvl iv centríiln dráždn. Dráždíme-Ii však konec

periferní, tu svalstvo ihned reaguje pohybem. Cesty ivové nás konen
vedou k centrálnímu organu a sledujeme-li jejich vlákna, dospjeme

až ke ke mozkové, jako konené hranici, na které lze ješt zjevným

experimentem dokázat píinnou spojitost s oním svrchu uvedeným

pohybem ruky. A zcela pesn lze pokusem vymiti na ke mozkové

onen okrsek, jehož podráždní bud" mechanické neb eletrickým proudem

má za pímý následek pohvb ruky. nohy atd. Naopak porušení onch

ástí mozku jest píinou úplné neb ástené obrny nkolika svalu neb

celé polovice tla. jak vidíme na p. pi zranní na hlav neb výronu

krve do blan mozkových a pod.

Až na tato místa lze tedy sledovat zcela pesn píiny sebe

menší innosti svalové, odtud však se stává cesta nejistou, až se ztrácí

konen lípln v mlze nedostateného našeho vdní. Lze sice mikrosko-

picky zjistit vlákna, která tak zv. centra pohybu na ke mozkové

spojují s centry iv smyslových a citových, jaké processy však na

tchto drahách se odehrávají, tof dosti temné.

Pravili jsme. že porušením kry mozkové nastávají jisté poruchy,

které se jeví ve sfée pohybové, smyslové i citové; avšak porušením

neb úbytmi této ásti mozku trpí též intelligence. pamt a jiné vlastností.

kt€ré spadají v život ist duševní. Ze tedy normální život duševní

jest závislým na neporušeném centrálním organu soustavy ivové, totiž

mozku, tof vcí nezvratn dokázanou. Je-li však možno kru mozkovou

rznými prostedkv direktn drážditi, možno také dokázati experimentem

vliv rzných látek na ni, které cestou krevní psobí.

Jedna taková luebnina jest chloroform. Obnažíme-li pokusnému

zvíeti mozek a uvedeme-li je chloroformem ve stav narkosy. tu lze

pozorovati, že dráždivost proudem elektrickým tou mrou klesá, ím
hlubší narkosa se stává, kdežto díve pohyby pi dráždní zcela pesné

byly vylouzeny. Existují tedy látky, které psobí direktn na kúru

mozkovou a tím tedv též na duševní úkony naše.

Vedle chloroformu, který znenáhla centra pohybová i citová ve

stav nedráždivosti uvádí, ano konen i mimovolná centra dýchací a

srdení ochrnuje, jest podobným psobením známý — alkohol. Jak u

chloroformu tak i u líhu jest nápadným, že v poátcích úinku se
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jeví zvláštní podráždní mozku, tedy konenou obrnu pedchází stadium

excitace (vzrušení), která má za následek okamžité vzpružení všech

duševních úkon, na které teprv následuje všeobecná pokleslost. Úinek
na mozek má z tak mnoha jiných látek — opium, morfium, chloral-

hydrat, orientální hašiš a mnohé jiné.

Avšak jsou též látky, které se tvoí v lidském tle samém jako

následek chemických process životních, a látky tyto pak psobí na

kru mozkovou práv tak neb podobn jako luebniny neb jedy

rostlinné, které v organismus z venku byly vnikly. A tak si na p.
nemžeme vysvtliti spánek jinak než jako následek rzných látek

rozkladu, jehož píinou jest denní život a práce duševní a s ním
spojená. Látky tyto pak úinkují na mozek tím zpsobem, že veškerý

duševní život na jistou dobu ustává, aneb lépe eeno stlaen jest pod

jistou úrove, která vyznaena jest hlavn bezvdomím. Ze obh krve,

dýchání ano i trávení a jiné úkony animalní zstávají nerušeny, tof

zejmo, akoliv i tyto processy životní pozbývají znan ze své intensity

v každém ohledu.

Ze spánek povstává následkem jistého chemismu pi processech

životních, toho dkazem jest již ta okolnost, že porušením neb zmnou
onoho chemismu lze pozorovat též více mén znané zmny v trváni

a zpsobu spánku. Jsou choroby, ve kterých nemocný skoro ustavin
spí (tyf stevní na p.). v jiných však nenalézá kýženého odpoinku a

zotavení (mnohé duševní nemoci).

Jak kra mozková reaguje na intensivní zmny chemické v mozku

samém, toho jasný doklad stav hlubokého bezvdomí, tedy také zpsob

spánku, po záchvatu epileptickém, pi kterém v krátkém ase nkolika

málo minut chemický stav kry mozkové se úpln mní, vyerpává,

ehož následek jsou zprvu všeobecné konvulse, kee a pak ochabnutí,

bezvdomí, spánek.

Spánek tak asto nazýván bratrem smrti, vidíme ale, že vta
tato jest jen do jisté míry správnou, jelikož ve spánku nejen že ne-

utuchá život tlesný, nýbrž ani duševn lovk spící se nestává mrtvolou.

Ano život duševní mže býti u spícího lovka velmi ilým, rozvinuje

se však mimovoln u nedosahuje bud vbec anebo zplna prahu jeho

vdomí.

Jest známo, že rzné funkce duševní usínají nestejn, že tedy

život v mozku neutuchá najednou, nýbrž že rzná centra smyslová,

pohybová a j. podléhají též rzn vlivu bhem dne utvoených látek

uspavaích. innost na ke mozkové ztrácí tak dalece na intensit,
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Že konen dojmy citové a smyslové nedocházejí uvdomní a pohyby

úelné se stávají též malátnjšími, až úpln pestanou. Jakmile poíná

chemismus kry mozkové opt se mniti a eliminací látek uspávajících

nastane jakési osvžení mozku, tu jeví se opt poínající innost tohoto

ústedního organu ivového rznými zjevy. Stav úplného bezvdomí

mizí a ustupuje stadiu snní. Ped probuzením pak trvá kratší neb

delší dobu jen stav polosnni. z kterého pak se probouzíme k úplnému

vdomí. Akoliv vysvtlení spánku a snní jest do jisté míry jen

domnnkou, kterou jsme si dle analogie jiných zjev (na p. narkosy)

ovšem s nejvtší pravdpodobností sestavili, jsou zjevy tyto a jejich

vysvtlení dosti známé, než abvchom se o nich dále šíili. Pro souvislost

však s naším pedmtem bylo nutno se jích dotknouti.

Tak jako zniením nkterého centra kry mozkové pestává též

funkce ástí periferních tomuto centru podízených, práv tak mže
innost jenom jednotlivých ástí kry mozkové na as býti porušena

aneb ve spánek býti pohroužena. Práv zmínno, že nepodléhá celý

mozek rázem uspávajícímu úinku onch látek, které jsou píinou

spánku, nýbrž že jednotlivé ásti mohou býti ješt v nejbystejší in-

nosti, kdežto jiné již jsou uvedeny ve stav zmenšené neb skoro úplné

neinnosti. Kozdíl tento jest hlavn zjevným mezi úkazy sféry smyslové

a pohybové. Úkaz, že lovk v bezvdomí jest schopen rozvinouti

znanou sílu svalovou, lze velmi krásn pozorovati pi zavedení umlé
narkosy chloroformem, kde obyejn mizí nejdíve vdomí, narkotisovaný

lovk však bud sám o sob nebo následkem mu zpsobené bolesti

reaguje velmi živ rznými pohyby a když se pak z narkosy probudí,

nastala úplná amnesie, nepamatuje se totiž na to nejmenší, co se s ním

dalo. Jest tedy zejmo, že jsou dráhv. které s pominutím kry mozkové,

sídla to uvdomlých pocit a pohyb, spojují pímo ivy pocitové,

smyslové a ivy pohybové. Tento zjev (t. zv. reflex) jest však velmi

dležitým, jelikož vrhá ponkud svtlo v tak mnohé dosud úpln ne-

vysvtlené zjevy našeho duševního života.

Bylo praveno, že innost mozková mže býti perušena jen

ásten a sice, že pi spánku jednotlivé funkce díve ustávají, jiné

pozdji. Práv tak se to má pi probuzení. Pokud tyto zjevy se pohybují

v úzkých mezích, nestávají se nám arci tak dalece nápadnými.

Jinak jest ovšem, když tento nepomr nabývá hlubších rozmrv
a plynou z toho zjevy tak nápadné a v prvním okamžiku laika za-

rážející, jak se s nimi setkáváme na p. pi tak zv. námsínosti.
Názvem tímto rozumíme zvláštní úkaz, že mnozí lidé ve spánku.
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totiž bez vdomí provádjí rzné pohyby úelné, chodí, ano mohou
konat i práce, ku kterým jest teba rozmyslu a jasné lívahy. Nmec
má pro tento zjev již mnohem lepší název, totiž „Schlafwandeln" místo

zastaralého „Mondsucht".

Není pochybnosti, že se pi náiusínosti setkáváme se zjevem,

který jest ásten aspo podmínn inkongruencí životní intensity na

rzných místech kry mozkové. Jest jisté, že centra smyslová podléhají

v tomto stavu vlivu onch látek chemických, které je iní neschopnými

k vyvinutí úplné [innosti životní. Popud daný z periferie nenalézá

tedy v centru dostateného ohlasu, ehož píinou jest okamžitý zvláštní

chemismus onch okrsk mozku. Za to ale zajisté se odehrávají na

ke mozkové jiné chemické processy, které mají za následek, že

zotavivší se již centra pohybová na tento ist centrální popud reagují.

Abychom použili jednoduchého obrazu, zdá se nám, že nás kouše

pes. Sen tento v nás vzbudí odpor a budeme se bránit a kiet. Nalezá-U

se však centrum pohybu dosud ve stavu spánkové narkosy, není možno,

aby tento process v mozku ml za následek opravdový pohyb rukou,

nohou, jazyku atd. Jestli však dráždivost onch stedisk opt stoupla,

jak pirozeno ku konci spánku, pak popud tento dostaí, aby vzbudil

opravdu pohyb. Pi tom všem stediska smyslová nemají dosud onoho

stupn dráždivosti, aby na popud zevnjší jasn reagovala.

Z rzného stavu oné chemické dráždivosti se vyvinují nejroz-

manitjší zjevy, které v pravd jsou s to, aby pekvapily a zarazily.

Spánek a námsínost nám ukazuje, že existuje zvláštní stav,

ve kterém ivy smyslové, citové i pohybové pracují

zcela správn, ano že stává i jistá spojitost mezi jedno t-

livými okrsky mozku, že ale veškeré úkony tyto ne-

vyplývají z vle a za^; jasného vdomí. Krátce eeno, mizí

individualita a úmysl a pevládá nahodilost a nesrovnalost. Kdyby se

nám nezdál výraz snad píliš bizzarním, nazvali bychom stav tento

„anarchií" v mozku. lovk ztrácí otže nad vlastním tlem a podléhá

nahodilému vlivu rzných látek chemických, které psobí na kru
mozkovou. (O. p.)
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Edomský králevi Hadad dle lU B a textu massoretského.

Starozákonní studie. — Dk. Alois mcsil.

ecký peklad Starého Zákona, zvaný „Septuaginta", byl poízen

v tetím a druhém (až do r. 132/1) století ped Kristem Pánem. Pe-
kladatelé používali hebrejského textu, psaného písmem starohebrejským

(fénickým), v nmž ani vty ani slova nebyla oddlena, žádná samo-

hláska naznaena, ba mnohdy i koncovky, udávající rod a íslo slovesa,

vynechány. Ctní takto nesmírn obtížné usnadovala jim však dkladná

znalost mluvené hebrejštiny a pak zpsob, jak se tenkrát pedítalo

a vykládalo Písmo svaté ve školách a pi bohoslužb. Odpovídal tudíž

peklad jejich úpln tehdejšímu názoru o Písmu svatém, a byl ode

všech ecky mluvících židii pijat a zaveden jak do škol tak do synagog.

Xa ti sta let se užívalo Septuaginty a nikdo proti ni nevystoupil.

Až teprve, když nabyl u žid národní smr farisejsko-talmudský pevahy

a nastal boj s rostoucí církví kesanskou, zavrhli židé Septuagintu a

poali se dovolávati pouze textu hebrejského.

Ale hebrejský text 1. a 2. století po Kristu Pánu se již znan
lišil od hebrejského textu 3. a 2. století ped Kristem Pánem. Byl již

pepsán moderním písmem hebrejským (tvercovým), mnohá místa vy-

nechána nebo pestavena, jednotlivé vty oddleny, koncovky udávající

rod a íslo, slovesu pidány a dlouhé samohlásky naznaeny. Tak
stanoveno tení, které se asto se LXX neshodovalo a uenci tiberiadští

tvrdili, že peklad LXX neodpovídá pravdivému textu.

Z poátku odmítali kesanšti vykladatelé výtky inné od talmu-

dist Septuagint, ale když se asem vloudily i do LXX opisováním

rzné pídavky, umlkali obhájcové její a poali diivovati uritému

tvrzení spisovatel židovských.

Byl to zvlášt veliký vykladatel Písma svatého, sv. Jeroným, jenž

udržoval pátelské styky se židovskou školou tiberiadskou a zanevel

na starou LXX, maje za jedin pravé to, co dí „hebraica veritas".

Mínní sv. Jeronýma bylo v mnohém ohledu smrodatným až do nedávná,

nebo nejen že se dávala naprosto pednost massoretskému textu ped
LXX. ale také se za apokryfní prohlašovaly knihy a místa Septuaginty,

scházející v naší bibli hebrejské.

Teprve v posledních letech se poíná uznávat dležitost, ba mnohdy

pednost LXX v ohledu kritickém a snad se jí stane po právu

i v rozsahu kanonickém.
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Nemají však všechny rukopisy stejné ceny, nebo jsou mnohé
opraveny dle textu massoretského; tak z nejstarších cod. A (Alcxandinus/

a ásten cod. t^ (Sinaiticus). Nejsamostatnjším a proto nejdležitjším

jest cod. B (Vaticanus), jenž zastupuje eled, kterou již Origenes uznal

za pímou potomkyni LXX, kterýž rukopis má pro urení prvotního

znní Písma svatého na mnohých místech vtší cenu, než nynjší text

massoretský.

Na dkaz pravdy uvádím peklad Vulgáty, jenž — upraven od

sv. Jeronýma— vrn tlumoí massoretského textu I. Kr. (III. Reg.) 11, 14:

14. Suscitavit autem Dominus advei-sarium Salomoni Adad Idumaexim de semine

regio, qui erat in Edom. 15. Cum enim esset David in Idumaea, et ascendisset loab princeps

militiae ad sepeliendum eos, qui fuerant interfecti, et occidisset omne masculinum in

Idumaea, 16. (sex enim mensibus ibi moratus est loab, et omnis Israel, donec interimeret

omne masculinum in Idumaea), 17. fugit Adad ipse, et viri Idumaei dc servis patris

eius cum eo, ut ingrederetur Aegyptum ; erat autem Adad puer parrulus. 18. Cumque

surrexisent de Madian, venerunt in Pharan, tuleruntque secm viros de Pbaran, et

introierunt Aegyptum ad Pharaonem regem Aegypti, qui ddit ei domm, et cibos

constituit, et terram delegavit. 19. Et invenit Adad gratiam coram Pharaone valde in

tantum, ut daret ei uxorem sororem uxoris suae germanam Taphnes reginae. 20. Genuitque

ei soror Taphnes Genubath filium, et nutrivit eum Taphnes in domo Pharaonis, eratque

Genubath habitans apud Pharaonem cum filiis eius. 21. Cumque audisset Adad in Aegypto

dormisse David cum patribus suis, et mortuum esse loab principem militiae, dixit Pharaoni

:

Dimitte me, ut vadám in terram meam. 22. Dixitque ci Pharao: Qua enim re apud me

indiges, ut quaeras ire ad terram tuam. At ille respondit: Nulla: sed obsecro te, ut dimittas

me. 23. Suscitavit quoque ei Deus advei-sarium Razon filium Eliada, qui fugerat Adarezer

regem Soba, dominm suum ; 24. et congregavit contra eum viros, et factus est princeps

latronum, cum interficeret eos David ; abieruntque Damascum, et habitaverunt ibi, et

constituerunt eum regem in Damasco, 25. eratque adversarius Israeli cunctis diebus

Salomonis. Et hoc est malum Adad, et odium contra Israel; regnavitque in Syria.

Chystaje djiny národv a kmen, sousedících na jihu a jiho-

východ s Palestinou, nkolikrát jsem etl toto místo jak v bibli

hebrejské tak ve Vulgát, ale nemohl jsem najíti žádného smyslu,

nebo mimo celé ady neobvyklých rení hebrejských psobí obtíže

zejm perušená souvislost.

Ve verši 14. slibuje nám spisovatel vypravovati o protivenstvu,

jaké pipravil ízením Božím Adad, králevi edomský. rozmailému

Šalomounu. Na to až do verše 22. nás seznamuje s jeho osudy, a ne-

zmíniv se ani slovem, co vlastn Adad proti Salomounovi podnikl,

peskakuje ve verši 23. na jiného protivníka, a co úpln nesrozumitelno,

klade ve verši 25. vládu edomského králevie Adada do Sýrie, kde

pece ve verši 24. umístil Razona. Ostatn lze též verš 24. velmi tžce
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vysvtliti. Jak jest možno, že Razon, jehož družinu pece David pro-

následoval a hubil, zstal tak silným, že se mohl zmocniti Damašku?

Hledáte pomoc u rzných vykladatel I. (III.) knihy královské,

ale seznáte, že si ani oni hrub nevdli rady. Mnozí, na p. B. Neteler.i)

spokoj ují se pouze povrchním rozborem. O nesnázích se ani nezmiují,

a slovíkem „wahrscheinlich" vkládají do textu smysl, který nejen že

v nm není, nýbrž i jiným místm zejm odporuje.

Jiní usnadují si práci moderním rozkladem Písma sv. na rzné
prameny, které mohly o rzných osobách a událostech jednati a pouze

nerozumem redaktora spolu spojeny byly.

Tak rozložil Klostermann -) naše místo ve dv ásti, z nichž se

jedna obírá Adadem, druhá pak Jeroboamem.

H. Winkler^) popírá, že by se tu jednalo o Jeroboamu, ale tvrdí,

že byly dv úpln samostatné povsti o Adadu. Dle jedné byl Adad

nemluvntem a králeviem edomským, dle druhé dosplým mužem
a knížetem Madjanských.

Názor jeho úpln pijímá J. Benzinger,*) a oznaiv první pramen A,

druhý B, rozkládá každý verš a potom násiln sestavuje a umle
vykládá každý pramen pro sebe.

R. Kittel^) neuznává dvod "Winklerových pro dva rzné pra-

meny, ale pece pijímá zprávu o Adadu se zprávou o Jeroboamu a

myslí, že se vzájemn dopluje.

Rozkladu jednotlivých ástek Písma sv. na rzné prameny ne-

smíme zásadn nedvovati, nebo tu rozhoduje individuelní názor,

a kolik samostatných hlav, tolik máme neodvislých kritik Starého

Zákona, kteí asto týž verš desaterým zpsobem rozkládají a desíti

rzným pramenm pipisují. Bystejší hlavy školy Graf-Wellhausenový

vidouce, že vede podobné poínání ad absurdum, varují proto ped
hledáním rzných pramen v menších odstavcích Písma sv. a radí

pokládati za celek vše, co si v ástech neodporuje. Zdánlivý odpor

nebo nesouvislost teba piítati špatn zachovanému textu a hledati

pomoc v nejstarších pekladech nebo citátech (Gunkel).

') Das drittc und das viei1:e Buch der Konige der Vulgáta und des Urtextes

iibersetzt und erkliirt. Múnster 1899. 2. sv. ad 1. c.

*) »Die Búcher Samuelis und der Konige. « Miinehen 1887 ad 1. c.

*) »Alttestamentliehe Untersuchungen.«

*) »Die Biicher der Konige.* Freiburg i. B. 1899 ad 1. c.

') »Die Búcher der Konige. « Gottingen 1900 ad 1. c.

Hlídka. 2
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Místo naše není nikde úpln citováno;') proto teba sáhnouti

k nejstarším pekladm, a sice zmínné LXX, jakož i k syrské Pešitt

a aramejské parafrasi, Targumu Jonatanovu. Tu nelze spolehnouti se

na kteroukolvk eckou nebo syrskou bibli, nebo na píruné vydání

Targumu Jonatanova. Bývají taková vydání nekriticky upravena a

jednotlivá slova nebo verše pestaveny nebo pozmnny. Zde pomže
jedin kritické vydání nejstarších pekladv, a ponvadž ho dosud

nemáme, nutno zkoumati jednotlivé eled nejstarších rukopisv, a sice

bu in originál i nebo ve vydání svtlotiskovém.

Targum Jonatanv by nám mohl nejvíce prospti, kdybychom

ho mli v pvodním znní; ale nynjší text pochází teprve z 5. století

po Kristu Pánu, je tudíž úpln ovládán textem massoretským. Více

najdeme v syrské Pešitt, která byla sice poízena dle massoretského

textu, ale v dob, kdy ješt nebyl úpln ustálen; konec 1., poátek

2. století po Kristu Pánu. 2)

Z eckých peklad jest nejstarší ecký LXX, jenž se zachoval

v mnoha stech rukopis, jichž rzné eled jsou zastoupeny nejstaršími

rukopisy B, A a K.

Ctte naše místo v cod. <^) i A*) a seznáte, že jsou již opraveny

dle textu massoretského. (P. d.)

«) Jos. Fl. podává pouze výtah. Antq. VIII. 199—204 ed. B. Niesse, Berolini 1885.

^) Translatio syrá Pescitto Veteris Testamenti ex codice Ambrosiano saeculi fere

VI. photolithographice edita curante A. M. Ceriani. Milano 1879— 1883.

*) Bibliorum codex Sinaiticus Petropolitanus, ed. C Tischendorf, Petersburgi 1862.

*) Fascimile of the codex Alexandrinus. Old Testament. Londini 1881—1883.
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Vladimír Sergjevi Solovjev.

(1853—1900.)

Napsal AvG. Vezal.

Piádky tyto nemají jiného úelu, než upozornit naše tenástvo

na myslitele, jenž v dob. kdy v nmeku B. yietzsche hlásal hrubé

sobectví a šílenou nenávist ku kesfanství, — vystoupil jako hlasatel

altruismu a uení své opíral o zásady keisanské.

Vladimír Sergjevi Solovjev. syn znamenitého djepisce ruského

Serg. Solovjeva. narodil se r. 1853. Universitu navštvoval v Moskv
a tu jako dvaadvacítiletý mladík vydal spis „Krise západní
filosofie" i obdržel stolici filosofie na universit. R. 1877. pesthoval

se do Petrohradu, kde ml veejné pednášky o filosofii náboženství.

Vydav r. 1878. -Kri tiku abstraktní ch zásad", stal se professorem

na universit petrohradské a na vyšších školách ženských. Ale již

v beznu r. 1881. opustil universitu a vnoval se docela literatue,

pispívaje do slavjanofilského asopisu Iv. Aksakova >Rus". do zá-

padnického .,V s t n i k a Evropy", „V o p r o s filosofiji i

psi chologi ji", „Xedlji" a jiných list. Proslaviv se jako filosof,

publicista i básník, zemel 31. ervence r. 1900. tento muž dtsky isté

duše, na jehož jmén ani protivníci nemohou nalézti poskvrny, pevn
„vící kesan" a asketa, nad jehož poesií, publicistikou i filosofií

panoval duch hluboké nábožnosti a pevné víry. Láska k bližnímu byla

základním tahem jeho života, a nejlepší stránky jeho spis vnovány

snášelivosti, mirumilovnosti, odpouštní, boji s mrzoutstvím, nelidskostí,

sobectvím, slovem tomu. ím žije láska, o níž pl:

Vecko toí se a mizí v mlze,

nehýbe se jenom slunce lásky . . .

Po celv život blouznil o
,.
jednom pastýi a jednom stád", o

obecné církvi, o jedné veliké rodin národ, v níž není ani Žida ani

eka, o bratrství všech lidí.

nejslavnjší jeho spisy jsou: -Opravdanije dobra, nravstven-

naja filosofij a", „Xacionalnyj vopros v Pi ossiji", „Ctenije

o b o g o e 1 o v e s t v ", «0 post imolitv", „Istorija i

budušnosf teokratiji", „Idoly i ideály" (proti L. Tolstému),

„Russkaja ideja", „Vizantizm i Eossija", „La Russie et

Téglise uni verselle", „Sudba Puškina" a j.

2*
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Svým smrem VI. Solovjev velice pipomíná Petra Jah. Caadajeva'^)

(1796— 1856), jenž v letech ticátých ve svých „filosofických listech"

odsoudil ruskou nevzdlanost a prohlásil katolictví za jedinou spásu

Evropy i Ruska, zaež prohlášen za blázna a dán pod dohlídku poli-

cejních doktorv. U obou, Caadajeva i Solovjeva, politika jaksi spW^vala

s náboženstvím, oba nedovedli hledt na život jinak, než se stanoviska

kesanského, oba mli výluný zájem o otázky náboženské, církevní,

oba jevili sympathii pro katolictví, pro jednotu kesan, sjednocení

církví se stedem v ím, oba konen popudili proti sob konservativní

i liberální kruhy ruské.

Nejdležitjším dílem Vladimíra Solovjeva je mravní filosofie

„O pravd ani je dobra", jež sousteuje v sob nejcharakteristitjší

tahy jeho svtového názoru a podává jasný, ba umlecky krásný výklad

jeho hlubokého pesvdení. Sloh knihy té je skvlý, podivuhodn

logicky pravidelný, dosahující pekvapující krásy svou dialektickou

jasností, bezvášnivostí; není v nm ani skok, ani mezer, ani vyboení,

ani logick}-ch poklesk, nedsledností, tak že sí jeho dkaz konec

konc zaplete rozum tenáv a podrobí si jej. Jeho morální filosofie

jest obklopena neproniknutelným závojem mysticismu; S. pro všecko

pozemské hledá konené ospravedlnní v nebesích, opíraje se pi tom

o kesanství s jeho dogmaty a tajemstvími a uvádje všecko na sta-

novisko mravního základu.

Solovjev hledá smysl života i nalézá jej v dobru. Snažiti

se dosáhnouti absolutního dobra toho, ponenáhlu pibližovati se k nmu,
zdokonalovat spojení mezi ním a lovkem, uskuteovat je ve svém

osobním i spoleenském život, — to náš mravní úkol, a v nenáhlém

plnní úkolu toho záleží cíl i charakter historického processu. Dobro

neproniklo života jednou pro vždy, neurilo se v nezmnitelné form,

nýbrž ponenáhlu uzrává ve svt prací lidskou, v níž každý má bráti

inné úastenství. Dobro ve své bezpodmínnosti bylo díve než život

jednotlivcv, ale pece není pro jednotlivce ním hotovým: jednotlivec

má si je osvojit, promyslit a í)rocítit. Pi tomto subjektivním vnímání

dobra asem se pihází, že lovk jen ve svém duševním život vidí

dobrý smysl a zavrhuje jej v zaízeních a formách života celku, ve

státu, církvi, projevech vzdlanosti. Tato mravní zrdnost zavrhujíc

') Srv. A. G. Stín: »Historie literatury ruské* strana 34 si. Zajímavo,

že Ottuv Nauný slovník, jenž lidem dosti neiiatrným, na p. Soni Kovalevské, vnuje

celé strany, o aadajevu a ohromném jeho vlivu na civilisaci ruskou ani slovem se

nezmínil. O Yl. Solovjevu také pramálo píší naši liberální rusofili.
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nikoliv jednu formu historického zízení jménem druhé, lepší, nvbrž

Tšeckv formy, ignorujíc kollektivní pro individuální, upadá v hrozny

blud. Xelze sice tisíciletími vypracované formy spoleenského života

pijímat za závaznou autoritu, ale nelze také obracet je v nive.

Tento historický názor na vci dodává Solovjevu jako moralistovi

zvláštního zbarvení: to. co má být, spojuje s tím, co jest a bylo. a tak

ponkud místo dobra ospravedluje skutenost. S. všude vidí relativní

dobro, a každá tase historického života jeví se mu jen pechodným

stupnm k absolutnímu dobru, jak se vyjaduje, ke království Božímu.

Xení na svt dokonalosti, ale je zdokonalování, bhžení se k doko-

nalosti, jež se jeví mocnji a mocnji v pokroku kollektivního života

;

individuální život o sob nemá sílv psobit ke konenému vtlení dobra

ve svt, to je dosažitelno jen pi spolupsobení -osobního mravního

inu a organisované mravní práce kollektivního lovka" í^str. 641).

Podstatná známka dobra záleží v jeho smrodatnosti pro všecky

praktické pomry osobního i kollektivního života; a ponvadž máme
co dlat s temi kategoriemi mravní hodnotv, s tím, co je nad námi.

s tím, co je nám rovno, a s tím, co jest pod námi, soustedí se v tchto

oborech také naše sloužení dobru. Pobádajícími pobídkami k nmu
jsou tri základní citv. vlastní lidské pirozenosti. — stud. soucit a ná-

boženský cit. Stud nutí nás. abvchom vládli nad tím. co je pod námi,

nad zvíecími pudy našeho tla; soucit rozšiuje svj blahodárný

úinek na to, co je nám rovno, t. j. na lidi. žádá od nás, bychom

uznaH význam bližního; náboženský cit. zbožnost, jejíž pedmtem
je to, co je nad námi, t. j. Bh, podrobuje nás Absolutnímu ve zbožné

úct k Xmu. Tyto vrozené nám zárodky mravnosti rozum povznáší

na stupe zákona, jenž vyrstá práv tak ze svdomí, jako svdomí

vyrstá z citu studu v jeho formálním rozvoji.

Mravovda podle VI. Solovjeva má tsný svazek s náboženstvím,

ale nezávisí od nho; naopak v jistém smyslu mravní filosofie pod-

miuje hodnotu náboženství. Xicmén ethický svtový názor Solovjevv

by se zítil, kdyby neml opory, již nalezl v kesanství. Mravní jeho

systém tak je proniknut zásadami kesanského uení, že ve své

úplnosti nemiíže být prijat vícím židem nebo mohamedánem. Nábo-

ženský moment pevládá v mravním svstemu jeho a podrobuje si

všecko ostatní; náboženský cit mezi temi prameny mravnosti má
pednost ped studem a soucitem.

Stud zvlášt siln wstupuje v ..asketickém základ
mravnosti", jemuž S. vnuje nkolik pkných hlav své morální
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filosofie. Považuje za jedinou cestu k uskutenní spoleenských ideál,

sociálních reform, obecného štstí — cestu osobního sebezdokonalování,

jehož dosíci lze nenáhljm podizováním tla duchu, zvíecího života

v lovku životu duševnímu, hmoty a hmotné innosti duchu a duševní

innosti, hlásá rozumný asketismus, spojený s altruismem. Uvažuje o

pohlavní funkci, S. pronáší pesvdení, že stud a svdomí bezvýminen
mluví pro odstranní její jako pevahy hmoty nad duchem. Ale hned

obmezuje své kategorické pravidlo tím uvážením, že, ponvadž ne-

mžeme se úpln promnit v duchovní bytosti, zdrženlivost nemže být

prohlášena za mravní závazek. Nutno hlásat pohlavní istotu, praví S.,

ale není teba se báti, že tím pedasn vyme lidstvo. Patrno však,

že mezi požadavky ethiky a pirozenosti není odporu; nebo asketismus

je pouze vláda ducha nad tlem a nikoliv zniení tla. Zásadní za-

vrhování pohlavních styk pi praktickém potvrzení styk tch mluví

proti jeho zásadnímu zavrhování.

Analyse „soucitu i altruismu" (družnosti) provedena u S.

neobyejn jemn. Zvlášt správn dokazuje proti tíchopenhauerovi,

že v soucitu lovka s lovkem není nieho tajemného a nadpiro-

zeného, že naopak záhadnjší jsou vnitní hlubiny sobectví.

Uvažuje o „náboženském základ v mravnosti", S.

zamítá theorii, jež pvodní formou náboženství uznává fetišismus.

S. vidí základ náboženství v uctivém chování se dítek k rodim jako

k bytostem vyšším, vtlujícím v sob „živou Prozetelnost" pro své

potomky. Pietas erga parentes jeví se sice jedním ze základních

moment starých náboženství, ale S. pidal tomuto momentu píliš

mnoho významu; neuvážil, že prosainost rodinných pomr záhy asto

sháší slavozái rodi v oích dítek, a že cit závislosti dtí od rodi
asem slábne a slábne.

Vyvraceje „domnlé základy praktické filosofie",

S. velmi úspšn dokazuje neobstojnost eudaimonismu, jenž lidskému

konání za nejvyšší cíl vystavuje požitek, rozkoš, a utilitarismu, pro-

spcháství. * (O. p.)



Pkokop Šrp: Hospodáská perspektiva s mezníku dvou vku. 23

Hospodáská perspektiva s mezníku dvou vk.
Prokop Šcp.

Drahn už asu stojí sice v popedí veejného života hospodáské

zájmy zemí a národ, le nebylo ovzdu.ší dosud tak pesyceno návaly,

záchvvy a depressemi hospodáského vlnobití národního a mezinárod-

ního, jako posledních nkolik let. Mly-li veliké akty historie 19. vku
až do války r. 1871. ješt pevážn politické a diplomatické vzpružiny,

tedy bu osobní, bud" národní sympathie a apathie, chuti a nechuti,

náhledy a pehmaty, peasto i pouhou náhodu za hlavní i aspo poslední:

zdá se. že v konec vku a vk píští aspo západní národy se staví

na zcela jiné stanovisko. Pomry na východ potrvají snad ješt dále

v politicko-diplomatickém stadiu (srbsko-bulharská. ecko-turecká vojna,

záchvaty balkánské a lest nad lest. i nacionalní nervosa v Rakousku

a v Uhrách). Le západ, lépe eeno: sever mírného našeho pásma

zajímá se jinými problémy než obanské a panovnické politiky. Ci

snad lépe eeno: malicherné, po pípad jednoduché zájmy dívjší se

prohloubily a sesložnly proti dívjšímu rozvoji historie svtové.

Nepiznává se tím nikterak jediná oprávnnost nedávno nastoleného

historického evolucionismu (marxistického), jenž všechny jevy života

jak souborného tak jednotlivého odvádl k hospodáským podmínkám.

I po piznání hospodáského zapíinní zjev veejného života v dob
pítomné zbývá ješt dosti místa pro poiny osob, skupin, smr, vy-

vrající snad z jiného zájmu než hospodáského. Konen zmínný
smr vzal pojem hospodáské podmínky tak široko, že každý jev

životní se na ni hodí a mže míti proto skoro všude pravdu se svým

sociálním determinismem. Ka nejzazších hranicích takových širokých

pojm jedná se pak už jen o slova, ne o vc.

Hospodáské pohnutky na prvním míst vidíme ve v.^ech tch
zjevech, jež od nkolika let zaujímají pozornost svta. Zvlášt ti

poslední války: španlsko-americká, anglicko-burská a evropsko-ínská,

nepoítáme-li zápletky menší (Fašoda. Samoa) a jevy svtlejší: konferenci

míru. výstavy, sjezdy, hnutí v národech, skupení stran, práci parlament,

vynikající ei ministrv a státník, snahy vdecké, umlecké (užité

umní I;, projevy autority nejkonservativnjší (encykliky dlnické) atd.

Zájem veškerého veejného života duševního v nejvtší ásti upoután

zjevy vyšlými z hospodáského snažení spolenosti. A naše dekadická

soustava poítací nemá vlivu na djový obsah epoch asových, pece
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rádi po jednom tom uplynulém období, po 10 letech, po 100 letech

porovnáváme, rozhlížíme se, tvoíce si prognosi do budoucna.

S hospodáského stanoviska, se stanoviska práce lidské, práv

uplynuvší vk dá se nejrázovitji vystihnouti. Sotva ve kterém jiném

smru možno zaznamenati takový ohromný skok a tak závratné vý-

sledky, jako ve vývoji práce strojové a ve vývoji kommunikace —
dvou to složek života našeho, jež nejdalekosáhlejší pevraty zpsobily.

Kdežto strojová práce svou epochu ítá od druhé polovice pedminulého

vku, kommunikace celá svým netušeným vývojem spadá v meze

19. vku v 2. až 3. tetinu jeho.

A konec tohoto dvojího vývoje zdá se i dále v mlžinách píštích

vk nedohledný. Jen o zdokonalení snad a o stupování se budeme

snažit, novvch. z brusu novvch cest vývoje hospodáského nenajdeme.

Podružným a vedlejším jest momentem, že páru nahrazuje te asto

elektina, a možná, že elektinu nahradí zase jiná síla — hlavní zjev:

strojová práce ve velkém už nezmizí jakožto hlavní initel ve výrob.

Pokusy o restauraci umlé ruky lidské vedené duchem vzdlaným

všemi možnými smry moderního vdní lidského (Ruskin) zstanou

zajímavou sice, ale bezmocnou reakcí proti proudu doby.

Mohutný stroj, silnjší a dovednjší než lovk, stal se také osou

všech emancipaních snah minulého století. Stará hesla: za svobodu

ducha, za svobodu jednotlivce z pod jama autority, jedincovy vle,

stran a tíd národv i starých ád doznívala sice až do bouí r. 1848.

a na mnohých místech dosud nedoznla, ale tento ruch už není vý-

znaným pro emancipaci 19. století. Theorie této emancipace už byly

staré, prastaré, svt je znal nejmí od dobv prvokesfanství; jednalo se

jen o pevedení theorie v praxi, a to revolucemi pedminulého vku
a první polovice vku 19. jakž takž dokonáno. Ale nový problém

vstoupil ped ducha lidského: jak osvobodit lovka od stroje, od ne-

vyrovnaného pomocníka a sluhy jeho I K tomu konci smuje veškeré

bádání nové vdy, již velkovýroba minulého vku zplodila: sociologie.

První nadšení, jaké vyvolal objev strojové práce, dalo podnt

epochální theorii svobodné práce a svobodné soutže íAdam Smith),

jež ovládala mysli koncem 18. a daleko do 19. vku, skoro až na samý

konec jeho. Vždvf dosud boj mezi starým liberalismem (hospodáským)

ili manchesterskou theorii a novými proudy nedobojován. S druhé

strany snahy po osvobození lovka z podruí stroje daly podnt ne-

setným pracím a theoriím „sociálním", jež jakoby spojeny a staveny

najednou jinou epochální theorii: o jedin produktivní práci a o boji
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této práce s kapitálem o nadhodnotu Karel Marx). ím první stroj

a stavba první železnice byly pro vývoj pomr hospodáských, davše

výraz celému ruchu století 19., tím zmínná díla byla pro hospodáskou

theorii mezi uenci všech národ. Dlí je celé století (Smithova „Zá-

možnost národ'^ 1769, Marxv „Kapitál" 1867). Smithovo dílo jest

odkaz století 18. vku minulému, tak jako theorie „Kapitálem" za-

hájená, i spíše dsledky její v hnutí socialistickém a v ruchu socio-

logickém pesunou se pes mez obou století 19. a 20.

Podkladem obou dl byly pomry anglické, jako vbec Anglie

po celé století stála v popedí ruchu hospodáského. A to asi nic víc

než práv století; nebo poavši prvním vynálezem epochálním (1766)

v druhé polovici 18 století, také už o sto let pozdji poala ustupovati

novým mladším sokm (Americe skonivší válku obanskou r. 1863. a

sjednotivšímu se mladému Nmecku r. 1871.). I na vrcholku století 19.

drží sice Anglie stále ješt primát prmyslové výroby, primát v „zá-

možnosti národ", již prakticky i theoreticky byla zahájila.

Ale není už jedinou vševládkyní, a bude jí bhem nastalého vku
ím dál tím mén. Je-li pibližn pravdivým znakem velkovýroby tžba

a spoteba uhelná, pak práv poslední léta století 19. to byla. jež

prvenství prmyslové dala — aspo absolutní — Spojeným Státm
severní Ameriky. Byl to sice až rok 1899. a pak 1900., jenž vykazuje

vtší tžbu uhlí v severomerické Unii než v Anglii, ale ježto Anglie

znanou ást dobytého uhlí vyváží a jen 76°,o sama ho spotebuje,

dlužno pednost velkovýrobní ve Spoj. Státech zapoítati mnohem díve.

Avšak v pomru k potu obyvatelstva zstává Anglie dosud a

dosti dlouho ješt zstane zemí nejprmyslovjší.') Le prmysl mezi

prvky hospodáského života jest jen jedním z více; teba vedle nho
souadn postaviti zemdlství a podadný sice, pes to však nejvýnosnjší:

obchod. Pirozen nejpokroilejší hospodásky a též nejzámožnjší je

ten stát, v nmžto všecky ti ty složky jsou na vysokém stupni vývoje.

A tu Anglie, jež pro nepatrný povrch pdy domácí v zemdlství by

nikdy nemohla míti obzvláštního pramene píjm, znan si vyvinula

oba dva ostatní zdroje, zemdlství ásten vbec pominuvši. Le
i v zemdlství podobn jako v prmyslu první pokusy zdokonaleného,

racionelního a intensivního hospodáství vyšly z Anglie, a dosud i tu

*) Pomrná spoteba uhlí v jednotlivých státech roku 1898. vykázána takováto:

ve Velké Britanii s Irskem spotebováno pomrn na 1 duši obyvatelskou 3-90 tun uhlí,

v Belgii 2-75 tun, ve Spojených Státech severní Ameriky 2'67 tun, v Nmecku 162 txin,

ve Francii 106 tun, v Rakousku s Uhrami 0-37 tun (1897), v Eusku 0-11 tun (1897).
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Anglie v mnohém je vzorem. Pokud na lovku a jeho práci i do-

vednosti záleží, Anglie ani tu nezstala pozadu, ale rovnž kráí v ele
ostatních zemí. Nejvíce však za to vyvinula tetí zdroj hospodásky:

obchod. Už pirozená poloha její ji v tom podporovala, že se stala

nejen svým speditérem, exportérem a pevozníkem, ale veškerého skoro

obchodujícího svta. Vymanil-li se ten který stát už dostaten z jejího

podruí prmyslového, mén se to podailo dosud v oboru obchodu

a námoní dopravy.

Z poátku století Anglie byla také výluným bankéem evropského

svta válkami napoleonskými zadluženého. V Napoleonovi nalezla Anglie

vbec nejsilnjšího svého pomocníka a obohatitele. Ten nejen válkami

celou Evropu zadlužil a státy na pokraj bankrotu pivedl, ale svými

válenými výpravami i prmyslovou práci a všechen vývoj hospodáský

na as z Evropy vypudil nebo aspo zastavil. Anglie mezitím mohutnla
a sesílila tak, že slabým evropským státm mohla po celé století pr-
myslov, obchodn a íinann vládnout, dávajíc se za to od nich živit

jejich výrobky zemdlskými.
Anglii nejpodobnjší stala se politicky od ní poátkem vku

protžovaná Belgie, kteráž dnes též ve všech smrech jí jest hospodásky
podobna a co se vývoje hospodáského týe, stojí hned za Anglií ped
ostatními státy vzdlaného svta: s mohutným prmyslem (velikou

tžbou i spotebou uhelnou), s nadbytenými dopravními prostedky

na souši i na moi, s obchodem znamenit vyvinutým a s kapitálem,

jenž zaplavuje cizinu, doma už ani pracujících rukou ani píležitosti

k zisku nenalézaje. Za to stejn jako v Anglii pomíjí se zemdlství,

jež se stalo — nepotebným zdrojem zámožnosti. Le pece jen vý-

znamem svým zemdlství belgické daleko jest dležitjší než anglické.

Státm tmto blíží se rapidn Nmecko v každém ohledu: pr-
myslem, obchodem penosným i penžním, usilovnou prací technicko-

vdeckou, jíž už dnes oba zmínné státy pedí. I jinou pednost ped
nimi má, silné a vyvinuté zemdlství, jež te na konci století pouští se

už po nkolikáté v boj s ostatními dvma zdroji bohatství: prmyslem
a obchodem. Ped osmi lety (1893) odstreno byvši pi obchodních

smlouvách ponkud z toho popedí, kam se dostalo za Bismarcka a

jeho konservativn-junkerské vlády, hodlá nyní s nebývalou prudkostí

získati opt ztracenou posici, ba možno-li pokroiti i dále ve vlivu

a moci své. Není to asi poslední boj, bude jich i po nm ješt, nebo
sokové dlouho ješt budou silnými initeli v íši; podle všeho však

prmysl a obchod, jako i dosud, bude síliti mrou mnohem vtší než
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zemdlství, které už dnes zamstnává pouze oá°/o všeho obyvatelstva.

Nemíti Nmecko dnes svého bemene vojenského, bralo by se ohromnj-

šími ješt kroky ku pedu, než na p. Spojené Státy sev. Ameriky,

nebo velkovýroba jeho nem ušila by ani taková daleká prostranství

pekonávati ani bojovati s takovou drahotou živobytí a tudíž ani tou

výší mzdy, jaká jest ve Spojených Státech. (O. p.)
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Die altehristliehe Literatur und ihre Erforsehung

von 1884— 1900.

Erste Abtheilung. Die vornicanische Literatur.

Von Albert Ehrhard.

S. Pod tímto názvem vydal Albert Ehrhard svazek o 635 str.,

jako pokraování spisu o témže pedmte pro léta 1880—1884 vy-
daného r. 1894. ve štrasburských „Theologische Studien". — Jest to

bibliografie udaného oboru a více než bibliografie: zajímavý referát o

tom, kam dnes vdecká práce v té které otázce dospla. Nemže býti

naším úkolem vyerpati látku obšírné knihy, pevalná ást psána jest

jen pro odborníka nebo aspo pro hlubší studium, chceme jen vybrati

nkteré myšlenky širší zajímavosti. Nebo na cest patnáctiletou velmi

intensivní prací theologickou lze otevíti mnohý pohled i do života

dávnovkého i do duševní dílny dnešního bádání, lze uiniti mnohou
glossu k theologickým pomrm svého i cizího tábora, vysloviti mnohou
radost i nadji, mnohé pium desíderium a upozorniti na mnohou
ohroženou posici. I stízlivý referát zanechá v nás „v jedenáctou hodinu
pracující" trochu dojmu o svžím, mladistvém rozmachu ranných hodin
mladé církve, zevn stísnné, uvnit nadšené, bezpené nadje a bu-

doucnosti plné Takové myšlenky jsou roztroušeny po celém díle, mezi
suchopárnými diskussemi o textu, mezi registrováním všelikých hypotes,

jež psobí dojmem, jakoby uenci hladov ekali na nový názor, aby
ho pebili novými a novými hypotesami, avšak shuštny jsou ve vše-

obecných ástech spisu, v úvod a doslovu. Ty jsou základem pítomného
referátu, doplnny jsouce zajímavjšími podrobnostmi z hlavního textu.

Spis zabývá se starokesanskou literaturou až po koncil nicejský.

Promlouvá o všech známých dokumentech starého kesanství: od Di-
dache až po spekulace Origenovy a origenistv a prvních antiochejc.
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od otcv apoštolských, dýšícich dechem prvomuennikv až k vágním

fantasiím gnostickým, kde ztrácí se kesanství v mlhách pseudomj-sterií,

od nadšených apologetv a písných a pesných polemik, strážc

pravého deposita fidei až k apokryfm atd. — lhostejné textové práce

a problemv základ církve katolické i všeho kesanství se dotýkající,

efemerní hvpotesy a bezpené opory pro další kroky: to stídá se

ped oima tenáovýma. Úvod seznamuje s celkovými shrnujícími

pracemi bud o bezpený text starých spis, bud" o theologickém kulturním

vvznamu spisovatel. Tou disposicí ídí se i referáty v jednotlivých

oddílech. Dovídáme se nejprve, že dnes práce ve staré kesanské
literatue provádí se velmi intensivn a s vdeckými požadavky.

Znamenití íilologové jí vnují své síly. a theologové jsou asto filologicky

odborn vzdláni. Katalogisují se rukopisy patristické po evropských

velikvch bibliothekách. i v menších, ale v exquisitních knihovnách

klášterních v Evrop i na východ probírají se zapomenuté dosud

rukopisné katenv otc. dležité i pro text svatého Písma i pro texty

patristické a literární djiny jejich Jsou i monumentální edice, opatené

vším, eho si filolog (ne vždv též theolog) peje: Corpus scriptorum

eccl. latinorum vídeské — dílo filolog, ale pro budoucnost slíbeno i

úastenství theolog (zde první glossa o theolog, pomrech rakouských)

a splendidní berlínská kollekce: Die griechischen christlichen Schrift-

steller der ersten 3 Jahrh.; vzorné vydání the apostolic Fathers od

anglik. biskupa Lightfoota a j. — Posledních 15 let bylo též bohato

patrist. nálezy, ba nkteré nejzajímavjší v tomto století objevené

spisy spadají do této doby (Didache, evg. Peti, nkteré spisy gnostikv

a j.). Vnuje se nebývalá pozornost literaturám pekladovým 'na p.
svrské, obma africkým, arménské a — staroslovanské), kde mnohý
neznámý text. by zkalen a zkažen, uchován.

Kde se tolik pracuje, s tak rzných stanovisek a tuším s hodn
s roztíštným rázem naší doby, jest epocha monografické specialisace.

Souborná líení nescházejí, ale nesou se více jako kompendia, více

registruji než buduji. Jsou to katolická díla: Bardenhe-u'erova Patrologie

a ásti francouzského cvklu Anciennes littératures chrétiennes, 1. sv.

P. Batiftbl, La littér. grecqiie. 2. sv. R. Duval, La litt. syriaque (celý

cyklus náleží k encyklopedii Bibliothéque de Tenseignement de Thistoire

ecclésiastique). Výborné Fesslerovy Institutiones patrologiae zasloužily

si zpracování ne až po 40 letech, proto dnešnímu stavu nevyhovují.

J. Résbányayovo Compendium patrolog. et patristicae charakteristické

(prv) pro rakouské pomry theologické odsouzeno píke. Ve Španlsku

vyšla první patrologie vbec od Carvajala. — Protestantská díla jsou

známá Kj-iigerova Gesch. der altchristlichen Lit. in den ersten 3 Jahrh.

a Wrightova historie lit. syrské. — ^ad tmito stojí práce Harnackovy.

Ad. Harnack je dnes uznaným i bezdným vdcem stár. kesanského
bádání. Tém ve všech píslušných oborech setkáváme se s jeho

jménem, všichni musejí k nmu zaujati stanovisko. Vedle skvle psané

Dogmengeschichte. vyšlé už v III. vydání a stavší se pomalu evangeliem

nekatolickvch theologv i netheolog i dle Mommsena jest Harnackovou
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DG-. pvod kesanství rozešenu jest zde obsáhlé dílo Geschichte der

altchr. Literatur bis Eusebius. I. díl jest ^inventá" staré kesanské
literatury, II. dílu prvý svazek cbarakterisován jest titulem: Chronologie

der Lit.^ bis Ireniius. Známá jsou slova predmlu^^- tohoto spisu o

„zptném pohybu k tradici" a „reakcionáské" tendenci dnešní vdy
a Ehrhard myslí, že další bádání dospje k výsledkm nepedpojatým

i vi spism, dnes jen v katolické církvi náležit oceovaným, ^i

K systematickému líení náleží též ocenní otc ve spisech

filosofickvch. Zde representuje Willmannova nádherná Geschichte des

Idealismus dstojn katolický názor o prvokesfanství. (Nelze ovšem

tak cenit Dionysia, o nmž dnes po pracích Stiglmayerových a Kochových

musí i u katolík zavládnouti jiné mínní.) Jiný pozoruhodný spis

jsou Euckenovy Lebensanschauungen der grossen Denker. Xezná se

však k absolutnosti kesanství, vedle nábožensko-ethického ideálu

kest stojí jemu kulturní ideál moderní.

Hlavní práce o kesanskou literaturu uložena jest však v roz-

drobených láncích specialist, v perozmanitých formách po všech

zemích a ve všech formátech. U katolík shrnují takové práce Kirchen-

lexikon, Theolog. Quartalschrift (tubinský), ROmische Qschr.. Kn^pHer-

Sdralek-Schrursovy Kirchengesch. Studien a nový podnik Kirsch-Ehrhard,

Forschungen zur christlichen Literatur- und Dogmengeschichte. Bene-

diktini hlásí se ke svým tradicím v Analecta ^laredsolana a Analecta

Cassinensia fviz ostatn lánek Psalmodie, Lesung und Gebet v V. r.

Studien und Mittheilungen aus dem Benedictinerorden. kde je ukázáno,

jak pleroma bible a sv. otc jen církvi jest pístupno a jak staré ády
jsou sobjektivisovanou methodou onoho pleroma se zmocnit) a pro

jisté partie jsou zde monumentální práce jesuit — bollandist. Z aso-

pis franc. Revue bénédictine, R. bibhque internationale a R. histoire

et des litteratures religieuses. Xaproti tomu stojí u protestant série Texte

und Untersuchungen (nyní archiv berlínské edice^ a parallelní Texts

and studies, Studia bibíica et ecclesiastica, Studia sinaitica s adou
asopis, jež chce-li kdo seznat, vezmi bibliogr. ást v Theologische

Rundschau.

Co do zemí súastnných kráí v první ad Nmecko, pak Anglie

a vbec zem kmene germánského. Tam vycházejí nejlépe zpracované

kritické texty, tam nejvíce pekladv — i malé Hollandsko má svj
(nedokonalý ovšem) grieksch-theologisch woordenboek pro st. kesanství.

Úast Rakouska krom vídeského Corpus byla nepatrná a to ješt

z vtší ásti se strany filolog. Za to Slované vkroují na pole literatury;

hlavn Rusové a vbec oni Slované, již stojí blízko byzantskému a

') Jaksi antipodem Harnackovým je Th. Zahn, konservativní, na slovo vzatý

uenec v oboru novozákonním, s jehož Forschungen zur Geschichte des Neutestamentlichen

Kanons se též asto setkáme. Zahn je kousavý polemik zvláš jDroti Harnackovi (s nímž
kdysi vydával Patres apoštol.), a to v +únu, jejž Ehrhard asto kára. Akutní byly diskusse

obou uencv o apostolieum a o pvodu kanónu novozákonního. Z katolík nemá nikdo

podobné váhy jako tito dva. F. X. Funk je kritik prvého ádu, uený, bystrý, zdrženlivý

a pravdymilovný, ale do všeobecných konstrukcí se nepouští.
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vbec eckému ^svtu, z Cech setkáváme se s Mourkem a Polívkou

(jeho lánky v asopise musejním seznal Ehrhard asi z Kist. Jahrbuch

spolenosti Gorresovy). — Výsledek usilovné innosti z tolika stran

jest relativní znalost otázek doby pednicejské. (P. d.)

Anlmismus.

Pod tímto názvem uveejnny nedávno v „Hlídce" (1900, 242) zprávy

o tech spisech z oboru srovnávací vdy náboženské. Kdo však si vzpomene,
jaká sila knih a pojednání z tohoto oboru za rok objeví se na trhu

knihkupeckém psaných ve smyslu rationalistickém a darwinistickém,

pipadne snadno na myšlenku, že spisy, o nichž v prvním referáte

pojednáno, a spisv jim podobné v záplav spis náboženství nepátelských
utonou bez výsledku, že nepsobí nijak na mysli nynjšího pokolení.

A pece úsudek takový by byl nevcný, neoprávnný. Xejsou zajisté

spisv tv jedinými bojovníky za lepší náhledy o pvodu náboženství,

vedle nich a již ped nimi bojují a bojovaly spisy jim podobné. lánek
pítomný chce ukázati na nkteré z nich, na dkaz, že proud nový,

vždy mohutnjší, povstává proti dosavadním náhledm ve vd všeobecn
pijatým. Ponvadž pak u nás hlavním zastancem a podporovatelem

smru rationalistického je p. Dr. Vank, budou následující ádky
zejmým dkazem, že náhledv své nesmí nikterak vydávati za výsledek

exaktní vdv. nýbrž na nejvýš za svéhypothese, ovšem špatn odvodnné.
Podobn jako v první stati budu i zde míti na zeteli jak pvod ná-

boženství vbec, tak pvod a djiny náboženství israelského zvláš. Co
do asu omezím se, aby referát píliš nevzrostl, na 3—4 poslední léta.

a) Ani

m

ismus a jevy prvotního náboženství.

Roku 1897. professor na universit berlínské Dr. J. Kohler vydal

jako samostatný otisk svou kritiku knihy Westermarckovy Historie

du Mariage humain pod názvem Zur Urgeschichte der Ehe. Totemismus,

Gruppenehe, Mutterrecht. (Aus .Zeitschrift f. vergleich. Eechtswiss'^.)

Xa kritiku Kohlerovu odpovdl "SYestermarck antikritikou v „Eevue
internationale de sociologie", jež peložena v ,,Hlídce" H. 755 a násl.

Kdo bv se více o tom zajímal, nech tam nahlédne, zde neteba diivody

tam podané opakovati.

Prvotním manželstvím zabývá se i Dr. J. R. Mucke, professor

na universit v Jurjev ve spise: Hord und Familie in ihrer vorge-

schichtlichen Entwicklung, 1898. Výsledek jeho bádání je, že náhledy

Bachofenovy, dosud platící za vdu. jsou jednostranný a ásten i

tendenní, že náhledy, jaké Bachofen pronáší o prvotní promiskuit,

manželství skupinovém (Gruppenehe) a hetaerismu jsou pouhé fantasie,

beze všeho podkladu, že jednoduchý duševní stav prvotního lovka
naisto se jim píí. A Mucke není theologem I



Aniniismuí. 31

K vlastnímu pedmtu naSemu podán je píspvek ve spise:

Deutsche Mythologie in gemeinverstiindlicher Darstellung- od Paula

Hermanna 1898., o nmž podán v „Algemeines Litteraturblatt" 1900
str. 276 posudek, z nhož pro nás je zajímavý tento odstavec: „dnes

stojí v popedí bádání mythologického t. zv. nižší mythologie, pojme-

novaná tak AY. Schwartzem; víra v duchy a úcta pedk považují se

za nejstarší známé stupn víry lidové, z nichž poznenáhla se vyvinulo

oduševnní pírodv. až z tohoto opt vznikly postavy jednotlivých

boh. Nejhouževnatji se udržuje v podání lidovém povra ve svt
démon, ani dnes nevymela ješt, ano i projevní formy její udržují

se s podivuhodnou stálostí. Nemysli však nikdo, že tímto seskupením

mythologické látky dosáhnuto již koneného uspoádání této látky.

Dle mého skromného mínní sluší velice opatrn si poínati pi sta-

novení jednotlivých stup mythologického rozvoje, aby z toho nevyšel

pro badatele sice píjemný postup dle krásné historické souvislosti,

avšak postup jen konstruovaný, kdežto z tradice hodn neúplné vyvirá

nám jen nesouladný stav vcí vedle sebe jsoucích. Píklad z toho,

co se dlo pi studium prehistorie ml by nás nabádati k opatrnosti:

v prehistorii vidí se nyní již jasné, že hezky konstruovaná ada jedno-

tlivých period nesnese již vdeckého mítka nynjšího, jelikož se

seznalo, že starší vrstva ješt trvá dlouho, když juž nová se rozvinuje;

že zcela rzné zpsoby výživy a odívání, stavní dom a pohebných
obyej mohou zárove trvati; že stejné poteby i za pomr zdánliv
daleko od sebe odlehlých mohou vyvolati souhlasné zjevy. Dále: kdy
poal vývoj jednotlivých bohu. nemožno zii nynjšího bádání uriti.

Xení nikterak theoreticky nutno, že by byl kult nižších duch nutn
musil pedcházeti úctu jednotlivých boh, zvlášt když démoni na n-
kterém míst pevn ohranieni za nedlouho mohou zcela dobe pejati

celý okruh nových funkcí. V tétéž dob kdy lidé si pedstavovali

osobní pírodu oživenou nadzemskými tvorv. mohl zcela dobe zárove
se ctíti njaký bh nebe nebo svtla s obšírným kruhem innosti. Nyní
není nic tak jasno, jako neustálá výmna motiv mezi rznými kruhy
nižších a vyšších myth, ba docela nekonené penášeni skrze analogie

a associace všeho druhu ve veškerém oboru mytlického a poetického

podání lidového. Z moe páry. jaké spoívá na lidstvu a jež se skládá

ze všech druh dýchání poetické duše lidové, vznikají opt a opt
s rychlostí sotva zachytitelnou mlhové postavy, jež se bu zmaten
sem tam proplítají, bud' jako gigantov vzhru se ženou, aby potom
v etheru se rozplynuly." Z celého dokladu je vidno. jak nebezpeno
je initi apodiktické výroky o náboženství dle zachovaných mytho-
logických podání. A toho asto p. Dr. Vank nedbá.

h) Djiny náboženství israelského.

Velmi asto nalézti možno v uených kruzích mínní, jakoby
náboženství Peršan, parsismus, v mnohých ástech, zvlášt v ueni
o démonech (áblech), bvlo mlo pímý vliv na názory israelské. Proti

tomu celou váhou uené práce dokazuje Eduard Meyer ve spise svém:
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Die Entstehung des Judenthums 1896. že vliv parsismu na názory

israelské prokázati nemožno. Praví doslova takto: „Zcela pochybeno
je tvrzení o vlivu parsismu na židovstvo. Co je obma spoleno, spoívá
v podstatné ásti na obdobném rozvoji, v mnohých jednotlivostech na
spoleném pejmutí z babylonských pramen" (str. 241.).

Kritickou školou, hlavn spisy Wellhausenovými. rozšíen názor,

že vývoj náboženství israelského dál se stejnou cestou, jako u jiných

náboženství pedkesanských, cestou pirozeného vývoje beze všeho

vsahování njaké vyšší bytosti. Podkladem k této theorii jsou spisy

biblické upravené dle domnlého svého vzniku touto školou. Methoda
tato získala si všeobecnou píze. Zdali právem I Nezdá se. alespo Dr.

Ernst Sellin, docent theologie v Erlangen. ve spise svém: Beitriige

zu israelitischen und jiidischen Religionsgeschichte, Heft I: Jahwe's

Verhaltnis zum israelitischen Volk und Individuum nach altisraelitischer

Vorstellung ISUG dochází na základ stejn upravených pramen, jako

je má škola kritická, k výsledkm zcela rozdílným. Tu dokazuje, že

je zcela nesprávno tvrzení, jako by staí Israelité nebyli znali uiono-

theismu, nýbrž jako by byl jejich monotheismus se vyvinul teprve

po dlouhé dob z njakého pohanského pirozeného náboženství a jako

by Jahve byl býval jenom bohem síly a libovle, tak že by teprve

proroci byli s momentem náboženským spojili moment ethický a tím

vlastn teprve utvoili celé náboženství israelské. Positivn pak ukazuje

Sellin, že vývoj náboženství israelského dá se pochopiti toliko tenkráte,

pijme-li se jakožto zaátek jeho zjevení osobního Boha s uritým
úmyslem ethickým, kteréžto zjevení vytvoilo náboženské vdomí
jednotlivce a jeho další nutný pokrok. Náboženství israelské v dob
pedprorocké a v dob prorocké neliší se tedy qualitativn. nýbrž jen

kvantitativn. Pi tom ukazuje autor, co vlastn svedlo badatele, aby
inili rozdíl v dobách ped vystoupením prorokv a po nm (str. 79.).

Jevy životní a celou náladu mysli, proti nimž proroci u svých vrstevník
vystupovali, považovali tito badatelé za výraz staroisraelské víry, kdežto

pi bližším uvážení každý uznati musí, že ona nálada byla vlastn
pokažením, znetvoením prvotní staroisraelské istší víry. Tato stará

israelská víra nedá se však pochopiti bez nadpirozeného zjevení

Mojžíšovi uinného a to proto, že obsahuje v sob vci úpln se

vymykající z rázu všech tehdejších pohanských náboženství. Tím pi-
pravil si autor základ pro druhý hlavní svj pedmt, dokázati totiž,

že pomr Jahveho k israelským byl nejen celkový, ale i individuální.

Kyní tém jako axióma platí, že Jahve byl jen bohem národa jako

celku, nikoli však jednotlivc, že jen národu jako celku udloval
ochranu a pomoc. Teprve v pozdní dob prorocké nastalo prý mínní
o pomru individua k Jahvemu. Autor ukazuje, že vývody podobné
jsou nesprávnv, že ani v tom ohledu není qualitativního rozdílu mezi

dobou pedprorockou a prorockou. Již ped proroky byl Jahve jak

soudcem, tak udlovatelem milosti každému jednotlivému lenu národa

israelského. (P. d.)
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Djiny filharmoniekého spolku Besedy Brnnské
od poku 1860—1900. — Napsal K. Sázavský.

Tiskem Moravské akciové knihtisk árnv v Brn. — Nákladem Besedy Brnénské. — Cena 1 K 20 h.

Jubilejní koncert Besedy Brnnské
na oslavu tyicetiletého trvání spolku dne 2. prosince 1900.

Chvaln známý referent hudební K. Sázavský jest jednatelem

B. B. již na trnáctý rok. Poznav za tu dobu z vlastní zkušenosti

a práce lépe než kdo jiný dležitost spolku, šlechetné a významné
snahy jeho a zárove etné a rzné pekážky, jež bylo spolku pe-
konávati a které on sám namnoze se zdarem pomáhal odklízeti, pilnul

ke spolku celou duší. S toutéž láskou a nadšením, jak z celého díla

patrno. dal se do uvedených djin. „Byv zvolen jednatelem B. B.",

praví sám v úvod, „pátral po dležitých listinách, dopisech, výroních
zprávách atd. Beseda do té doby nemla archivu urovnaného; nkteré
vci choval u sebe starosta, jiné dívjší jednatel, opt jiné byly

v archivu hudebním. Podnikl práci dosti obtížnou: vše prohledal, vci
zbytené a bezvýznamné vylouil, dležitjší 8 potebné roztídil. Tím
nabyl rozhledu ve starších djinách spolku, a bylo mu konen možno
podjati se práce vlastní." Djiny rozdlil pan spisovatel ve ti doby,

a to dobu poátení od r. 1860— 1875, druhou od r. 1876 — 1888, tetí

od r, 1889— 1900. Dojdu zajisté souhlasu p. spisovatelova, nazvu-li

dobu první, akoli nesmrtelný interpret národní písn jen málo let byl

sbormistrem spolkovým, dobou Kížkovského: vždy on vdechl spolku

život a nadšení, on mu vštípil lásku k eské písni, on ukázal celé

generaci, jak se eská pi^e hudebn odívá a jak se zpívá. Byla to

doba krásného mládí s heslem: „Zpvem k srdci, srdcem k vlasti."

Celá spolenost byla jednou rodinou, a v té se zpívalo a zase zpívalo.

Druhá doba jest era Janákova: as netušeného rozmachu, mohutného
rozkvtu a dstojné soutže se spolky cizími. Tetí doba konen,
kterou naše spolenost chová dosud v dobré pamti, jest doba Kompitova.
Že s tohoto hlediska rozdlil p. spisovatel své „Djiny", jest z knihy
patrno. Nenazval sice vytených dob uvedenými jmény, ale z pásma
vypravovaného, ze zvláštního drazu, který klade na innost jmeno-
vaných mužv a z vtší pozornosti, kterou jim vnuje, jasn jde na
jevo, že psobení jejich považuje za smrodatné a že doznává, že

hlavn jejich vlivem, tebas ne vždy prospšným, braly a ídily se

pomry naší Besedy. Tím ovšem nepozbývá zajímavosti líení zásluh

ostatních len výboru, najm starost, kteí s vlasteneckou obtivostí

a zárove rstražitostí úady své zastávali a šlechetnými snahami innost
dirigent tu podporovali, tam proplétali, jinde opravovali a omezovali.

Jména: .Jan B. Eudiš v dob prvé, V. Brandl, Dr. Klenka, Dr. Hodá
v dob druhé, plné hmotných obti, editel Váa a Dr. Ot. baron
Pražák v dob tetí zstanou povždy zlatým písmem v djinách spol-

Hlídka. 3
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kovÝch zaznamenána. Skuten historické ceny nabývá dílo tím, že
se p. spisovatel nespokojuje pouhým registrováním událostí, ale každé
dležitjší faktum, a psubilo ve prospch, a ve škodu spolku, provází

objektivní úvahou, uvádí píiny i následky a upímn a pece opatrn
promlouvá o osobách a korporacích súastnných. V té píin sou-

hlasím celkem s náhledy p. Sázavského; jednu poznámku si však pece-

dovolím. Resignace J. Nesvadly, jenž i jako lovk i jako hudebník
požíval vždy všeobecné vážnosti, byla sice následkem neutšených
pomr spolkových. Pravda také, že bolelo Nesvadbu, že síly Besedy
se tíští a že by byl rád ve spolku udržel leny „Svatopluka". To
však není všechno; hlavní píinu dlužno hledati jinde, v neutšených
pomrech jiného rázu. Vzmáhaly se tehdy ve spolku živly mladší,

kterým byl Nesvadba málo moderní, ízení jeho mdlé, vkus zastaralý.

Musil ustoupiti síle mladší, plné idealv a snah reformaních. Nesvadba
také — byl muž neobyejn jemného citu — místa se vzdal a odešel

s leny „Svatopluka", kde zstal dále sbormistrem. Zvláštního uznání

zasluhuje obratnost p. spisovatelova a nevšední tikt, se kterým rozebírá

události choulostivé a spory, jimiž se klidná jindy hladina spoleenského
života zdejšího až nebezpen rozeila. Velmi zajímavá je sta o významu
Kižkovského jakožto zakladatele národní hudby naší a zvlášt národního

zpvu sborového, umlecký pomr jeho k Smetanovi a Dvoákovi,
mužné zastání mistra Smetany, otázka eské kapely v Brn a s ní

souvisící nechutná polemika, význam velikých produkcí, pokárání sku-

tených vad, zvlášt nedostatku národního vdomí atd. Instruktivní

jsou pipojené pehledy program besed, zábav a koncert B. B. od

r. IStiO— 1900., hudební školy spolkové, statistika pokladny sestavená

pokladníkem J. Havlíkem, žulovým to sloupem besedním, a seznaná

výbor B. B. od r. Ib61. až po naši dobu. Koním: Sázavský vy-
konav dílo velice záslužné, zapsal se v trvale vdnou
pamt nejen Besedy Brnnské, ale celého eského Brna.

*

Jubilejní koncert Besedy Brnnské, poádaný dne

2. prosince 1900, byl slavnostním v každém smru, i dmyslnou volbou

programu a jeho sestavením i jeho provedením. Dvoák Kížkovský,
Smetana, Fibich, Bendi, každý zastoupen tém jinou formou hudební!

To za ízení Reissigova již pedem zabezpeovalo vzácný požitek a

umlecký zdar produkce. Nemalou radostí a jakýmsi zadostiuinními

mne naplnilo, když etl jsem v poadu na prvém míst jméno Bendlovo
a nad to s „Hebrej sko u elegií". Man vzpomnl jsem si na jednoho

zdejšího referenta hudebního, který ve zpráv o koncert Mladých

vyslovil obavu, že B. Vendler upadá ve šlépje Bendlovy! Jak píkrý
a nespravedlivý to úsudek! Štstí, že jest rázu naprosto lokalnihot

Býval a jest dosud Bendi opravdovým milákem pvc eských, a

v litera) ue hudební patí mu jedno z prvních míst. Chcete-li se v písni

zasmáti Oi smutení písní dáti výraz bolu, zatoužíte-li po hudb vážné

i veselé, Bendi je vám vždy k službám, avšak veskrze ve formé

elegantní a ušlechtilé. Nehynoucí js^u jeho zásluhy o probuzení eského"
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zpvu, pravé chuti a lásky k nmu jakož i o šíení jeho po všech

krajích eskvch našich vlastí. Zaleme si jen do let šedesátých a

sedmdesátvch a vzpomeme si, s jakou chutí a radostí jsme zpívali

jeho písn a kvartetta! Kolik jich bylo! Jak byla zpvná, jak vdná!
A což teprve Bendi jako dirigenti Poznal jsem již nkolik sbormistru

vlastností vzácných, ale tak hrav, bez námahy a únavy pvc skladbu

vzorn nacviiti, nedovedl žádný tou mrou, kterou Bendi. Úsmv,
žert, vtip byly obyejné jeho prostedky. A zasakroval-li si nkdy,
nikoho to nebolelo. Žádná skladba nebyla mu tak špatnou, aby jí ne-

vnoval celou pozornost. S toutéž pílí a pesností, se kterou nacviil

celý choralní výjev z „ernohorc'*, nastudoval na p. Horákv sbor:

„Cvrku, malý cvrku!" Proto jsme s ním tak rádi zpívali, proto

bychom s ním byli šli, kam by byl chtl. A kolik set, ano tisíc se

nás v „Hlaholu" vystídalo! Nepehledná to generace, kterou K. Bendi

odchoval a která na vždy vdn bude vzpomínati. Pravil jsem, že

v naší literatue hudební náleží mu jedno z prvních míst. Kdo poznal

jen jeho „Lejlu", „Švandu dudáka- a „Štdrý den", musí mu vzdáti

hold jakožto hudebnímu tvrci dramatickému, jenž pi plynné a nžné
melodice. nádherné orchestraci a pkných formách vždy rozhodnji se

obracel, vždy tsnji lnul k hudb národní, duchu jejímu porozuml
a jej také vždy vrnji tlumoil. „Hebrejská elegie" byla prpvedena

s pkným úspchem; zvláš krásn poslouchalo se známé sólo, jež

zapli nejlepší naši basisté. istá intonace, hlasy vyrovnané, nikdo

nedral se v popedí — vzácná pochoutka! I jinak bylo provedení

dstojné: škoda jen, že si misti foukající slavnostní náladu a motiv

nákem a lkaním pesycený píliš brali k srdci a inili více, než se

na nich žádalo. Pesn a hladce byla sehrána Dvoákova serenada
z £-dur pro smycový orchestr. Skladba pochází sice z první doby
tvoení Dvoákova — u nás dávala se ped více než 20 lety — ale

motivy, rythmy, harmonisace a instrumentace mají úpln celkový ráz

mistrv. Co to nápad, pekvapeni a pece celek jednotný, neperušený!

Jsou vru skladby Dvoákovy monumentálními stavbami, které pedevším
imponují základním svým s;ohem. ale zárove potší a pobaví tu svou

ornamentikou. tam malbou, jinde skvostnou úpravou vnitní. Následující

íslo, Kížkovského mužský sbor se sólovým kvartettem „Zato
se!", a bylo peliv vypraveno a dosti se líbilo, bylo pece v celém

programu pomrn nejslabším. Tak bylo staccato hned v první sloze

pehnáno a proto pochybeno. Patí zajisté staccato k nejnesnadnjším

požadavkm zpvu, a dirigentu sboru, sestávajícího velikou vtšinou
z dilettantv, úzkostliv jest pihlížeti, do jakých mezí se smí se svými

pvci pustiti, aby pílišným zkracováním — hrdlo necviené za tak

krátkou dobu správného tonu nevytvoí! — nepoškozoval nejdležitjších

požadavk zpvu sborového, správné intonace a vokalisace. Cím tžší

jest dotený sbor svou rythmikou a harmonisací, tím více bylo dbáti,

aby hlasy, a to zvlášt ve kvartettu, byly vyrovnány. Theatralni

sentimentalnost jest ve sboru tom rozhodn nepípustná a vysoké poloze

druhého basu jest vnovati zvláštní pozornost, má-li býti celkový dojem

3*
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jednotný, niím nerušený. Fibichv „Vodník", melodram pro velký

orchestr na slova K. J. Erbena, byl oekáván s neobyejným napjetím.

Píinou toho byla jednak sympathie s tragickém osudem Fibichovým,

který uprosted svého tvoení a umlecké práce vyrván byl eské
hudební muse, jednak hudební forma našemu obecenstvu méné známá.

Melodram! Dosud není spor o jebo cenu a samobytnost ukonen.
Skuherský, Dr. Stecker a j. podali celou adu závažných dvod proti

nmu. Zejména namítají, že akustická forma krásna básnického a

hudebního, z nichž melodrama je složeno, nedá se srovnati. Ta prý

úplná volnost výšky a délky zvukové, tam pesná, ano úzkostlivá

odmenost. Protivy ty dají prý se sice zmírniti, ale nikdy odstraniti.

Obhájci, Dr. Hostinský, E. Chvála a j., opt tvrdí, že hudba v me'o-

dramatu je toliko prvodím, který nás deklamovanou básní provází

a na krásy její svým zpsobem upozoruje. Se stanoviska absolutné

hudebního není prý ryze umlecká cena tímto pidružením k deklamaci

zmenšena. Odprci tvrdí, že deklamaci nemá pranic spoleného s mathe-

matickou výškou ton, melodií, harmonií a rythmem hudby. Zastanci

však prohlašují, že mnoho jest vlastností spolených; melodrama prý

na deklamatoru toliko žádá, aby se pizpsobil tónin, harmonii a

modulaci. Jest prý to umlecká forma dosud zanedbaná, tudíž nezvyklá

a jen proto setkává prý se s nedostatenou vnímavostí poslucha:
astým nasloucháním melodramatu by prý sluch náš komplikované

jeho form pivykl; konen i praxe skladatelská není prý dosud d isti

vyvinuta. Na stední cest jest asi K. Knittl, který uznává oprávnnost

melodramatu a poukazuje jednak k djinám umní hudebního, jednak

k uritým skladbám, tvrdí, že melodram v jistých pípadech
mže vzbuditi dojem, jako žádné jiné sdružení básnického slova

s hudbou. Jako doklad uvádí melodrama v žalání scén Beethovenova

„Fídelia", melodramatické úryvky v „Davidov poušti" a v Mendels-

sohnov „Oidipovi". Na jiném pak míst vzhledem k zásluhám Fibichovým
praví: „Nabude-li jednou melodram všeobecného uznání a takového

pstování jako jiné formy hudební, bude jméno Fibichovo ner 'zlun
spojeno s jeho netušeným rozvojem jako jméno umlce, jenž celou

váhou svého nadání a veškerou ^ilou vynalézavosti piinil se o jeho

rozkvt, nalézaje k obohacení jeho zejména v instrumentaci pro-
stedk dosud neznámých." Rozepsal jsem se o vci ponkud
sieji, ponvadž naslouchaje vzácné skladb Fibichov a dokonalé

deklamaci si. Bursovy vzpomnl jsem si hudební oné polemiky a umínil

jsem si, že také tenáe „Hlídky", zvlášt pokud byli v koncert,

pozvu na soudní poradu. A tu dovolte malou otázku! Když jste tak

si. Bursovu poslouchali, nezdálo se vám, že slena zstává píliš k idnou,

a pi všech hrzách Erbenovy povsti národní tém chladnou? Nezdálo

se vám, že ji slovo deklamované a hudba prvodní jakoby elementární

silou musí konen strhnouti, že jest jakoby okovy spjata, které by

rázem se sebe strhla, kdyby se nebála taktovky a písného orchestru?

Kde tu bj^lo ono harmonické sdružení? Nikoliv sdružení, ale poroba I

Krásno hudební despotou, poesie krásnou otrokyní! Provedení „Vodníka"
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bylo skvostné, vedle serenady Dvocákovy nejdokonalejší. SI. Bursova

recitovala svj part v mezích vytených s routinou pravé umlkyn,
a orchestr tlumoil neznámé namnoze výtvory musy Fibichovy s takovou

pesností a umírnností, že není divu, že byl „Vodník" pijat s ne-

obyejnou velostí a nadšením. Genius Smetanv zastoupen byl

„eskou písní", kantátou pro smíšený, ženský a mužský sbor

s prvodem orchestrálním. Za jiných pomr dalo by se snad vy-

tknouti, že se nevyhledala representace dstojnjší; u nás však a

v této dob, kdy Smetana je zajisté z klassik našich nejlépe znám,

nevadilo, že se vybrala „eská píse" — v Brn poprvé provozována

za ízení Žaludová dne 10. dubna 1881 — která je sice skladbou

cennou, pece však nedostupuje té dokonalosti a necharakterisuje proto

velikého mistra našeho tou mrou, jako mnohé skladby jiné, zvlášt

pak symfonické, dokonce pak, je-li jí podložen tak mdlý, nemoderní

text jako v „eské písni". Nicmén psobila skladba velmi mile a byla

pijata zvlášt ve druhém pvabném dílu „Píse eská sladce plyne"

a v maestosu poslední ásti „Píse eská srdce jímá" s pietou a velostí,

s jakou pijímáme všechny plody Smetanovy. — Produkce, jak jsem
svrchu pravil, byla veskrze zdailá, opravdu slavnostní. Ve sboru daleko

etnjším byly svží, píjemné hlasy, hlasy dámské vedly si s pknou
jistdtou, slovem pkn}- umlecký požitek, za njž v prvé ad zavázáni

jsme díky novému dir gentu p. R. Reissigovi. který svým vytíbeným
vkusem, vytrvalostí a obratností znova dokázal, že je „tím vyvolaným"
a že mžeme bezpené doufati, že doba Reissigova bude dobou
rozhodného pokroku. Ai.. Yi.k.

Nová díla.

írankíin Henry Giddings: Základy sociologie. Laichterv „Výbor nej-

lepších spis pouných", kn. X. V Praze 1900. Str. 510. Cena 5 K 60 h.

Sotva se mže která vda vykázati v tak krátké dob literaturou

tak bohatou jako sociologie. Ale také není snad nikde tolik nesouhlasu,

jako v této vd. Mimodk tu napadá Ciceronovo: Nihil tam absurdi

dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum. (De divin. II.)

A nelze se tomu diviti. Vždy fakta historická, jež jsou podkladem
sociologie, ješt nedostaten jsou prozkoumána nebo jich vbec zkoumati
nelze, a badatel jest odkázán na domysly, na vdecké konstrukce
hypothes, jež ovšem odpovídají zásadám, z nichž vychází,
stanovisku, na kterém jest.

Neúnavný pekladatel Dr. Betislav Foustka podává v pe-
klade sociologii professora na kolumbijské universit v Novém Yorku
Giddingsa.

Autor patí dle klassifikace Barthovy^) k sociologickým

') Dr. Paul Barth, »Die Philosophie der Geschichte als Sociologie.« Leipzig 1897.
Str. 169 ff.
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dualistm. Naturalismus Spencerv. jenž pílišn}' draz kladl na

obdobu spolenosti s organismem fysickým (výklad biologiekýi a odtud

se snažil všecky ^evy spoleenské vysvtliti, sil psychických tém úpln
pomíjeje, nemohl zcela uspokojiti. Odkud je vyšší život spolenosti
a jaký jeho prbh V Toho Spencerv monismus nevysvtlí. Tak vznikla

z nho (proti nmu) škola dualistická. která biologické methody docela

se nevzdávajíc, spolu vliv duchových sil zkoumá. Barth k nim ítá

Warda. Mackenzie. Haurioua a Giddingsa. Z nich se Giddings
vzdaluje od biologické methodj- Spencerovy nejvíce,
jak sám v ivod IV. vydání praví: „Domnívaje se, že sociologie jest

psychologickou vdou a popisovati spolenost výrazy biologickými jest

omyl. vynasnažil jsem se obrátiti pozornost hlavn k duševním
stránkám spoleenských jev."

Spolenost jest dle Giddingsa více než organismus, jest

organ i sace, dílem jsouc výplodem nevdomého vývoje, dílem vý-

plodem vdomého osnovám "(str. 482). Cílem jejím pak jest vývoj

osobnosti vždy vyššími stupni, až dospje ideálu, jejž zveme humanitou

(str. 483). Sociologie pak jako vda všeobecná (36), t. j. vda
o spoleenských prvcích a základních zásadách (39) má 1. objeviti

podmínkv. jež urují pouhé seskupení a styk. 2. objeviti zákony, jež

ídí spoleenský výbr (subjektivní pochod) a 3. objeviti zákon, jenž

ídí pirozený výbr a pežití výbru (objektivní pochod, 24). Jednajíc

o sdružování duch, jest podádna psychologii.

Autor podává soustavu svou ve 4 knihách. Pojednav o sociologické

ideji, o oboru, methodách a problémech sociologie (1

—

92). rozebírá ve

II. knize (93—230) prvky a strukturu spolenosti. Lidská spolenost jest

pokraování spoleností zvíecích. Vzniká aggregací. pouhým seskupením,

k nmuž se pipojí brzo prvky cizí (kongregace), spolu pak pi-

stupuje pochod psychický (associace = sdružení. 93—135). Oby-

vatelstvo je rozrznno ve tídy trojího ádu: živoucnostní. osobnostní

a spoleenské. Vládu má spoleenské vdomí. — Co se týe
spoleenského složení, je základem jeho rodina, která je zase jen

pokraováním zvíecí rodiny, ne doživotní, nýbrž jen asi pro as, co

se dít kojilo (179, 306). Z více rodin utvoila se tlupa, konfederace

tlup, kmen metronymický. pak patronymický. národ. — Ve spoleenském

zízení (198 nn.) nejdležitjší organisací je stát, jemuž }X)dízena

jsou podružná tlesa: organisace politické, právní, hospodáské a

osvtové. — ást tato, vtšinou popisná, dovolává se tém jen

pomr severoamerických.

Kniha III. (231—416j podává historický vývoj spolenosti,
ísejprve bylo sdružení zoogenní, zvíecí, z nhož se vyvinulo anthro-

pogenní. Autor rozvádí, jak vznikla lidská povaha, jak se vyvinula

associací e. jak spoleenský duch (ideje hospodáské, právní,

politické, animistické. esthetické, náboženské, 277—288). — Ve hlav
o sdruženi ethnogenním a demogenním rozvádí historicky, co

deskriptivn byl ekl v knize II. o rodin, tlup, kmeni, národu, potom
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O tech stupních ci vili sace: vojensko-náboženské civilisaci. svobodn-
právní a hospodásko-mravní.

Kniha IV. (417—485) uvažuje o spoleenském pochodu, zákonu
a píin. Sociální proces má dvojí stránku: fysickou, která se ídí

úpln Spencerovými zákony všech sil, a psychickou: vývoj lidské

osobnosti, lidského -,já". Vývoj ten a spoleenský pokrok tak získaný

sdluje se jednotlivci nápodobou a výbrem. To jsou zákony
spoleenské (458—472). Pi tom podmínn vždy pochod volní (psychický)

fysickým, ale proto není nesamostatným. To zove autor píinností

spoleenskou.

Stanovisko Giddingsovo, jak z obsahu již patrno. jest krajn
darwinistické. System pak dle toho dsledn proveden. Dle toho

udán cíl spolenosti, pvodní její forma, historický vývoj. Zvlášt tato

poslední sta jest nejlepším dokladem, jak jest nejmodernjší vda,
sociologie, krajn dogmatická. A jsou to jiná dogmata než ná-

boženská. Nedokázaná a nedokazatelná. Pouhé hypothesy, v nž viti
musíš, protože ti je pedkládá ta neb ona sociologická autorita.

„^V-

deckými pohádkami'^ nazval kdosi podobné úvahy, jaké podává Giddings

ve „sdružení zoogenním a anthropogenním". Žádný dkaz, jen „sic volo,

sic iubeo''. Je v tom notná porce Haeckelianismu. ,,Í)omnnka o zvláštním

stvoení jest pak ovšem již a priori nerozumem (242). pro pvod lidí

od jednch prarodi není žádného dkazu (skupiny jsou prvotní,

253), drjopithecus, pithecanthropus erectus paradují jako zoologické

jestoty a neanderská lebka má zase moc dkaznou! (247 nn.i Nikdo
nemže lovku rozumn myslícímu míti za zlé. není-li s takovým
historickým vývojem spokojeni"

Postup civilisaee, jaký udává Giddings. neodpovídá ani

faktm djinným. Naped prý civilisaee vojensko-náboženská, pak
svobodn-právní. pak hospodásko-mravní (356— 384). Což se doba prvá

nezabývala zájmy hospodáskými a mravními? Ba tehdy práv za-

bývala se jimi spolenost, kdežto dnes je penechává jednotlivcm.
A nebyly-li staré ímské pomry v ohledu hospodáském a mravním
již našim podobny jako vejce vejci?

Spencer jest, mimo methodu, Giddingsovi evangeliem. ^[ organa
a Malthusa ponkud opravuje. Nepipouští pvodní pohlavní pro-

miskuity a manželství mezi bratími a sestrami (312) a Malthusova

formule u nho zní: „V každém daném prmyslu a umní obyvatelstvo

jeví sklon rozmnožovati se rychleji nežli jest možno povznésti vše-

obecnou úrove životní." (387.)

Také o liberalismu se vyslovuje s reservou. Liberalismus má
na spoleenské složení vliv ponkud rozpojující (my pravíme

atomisující, 383), ale pece má neobyejné hospodáské a mravní (!)

výhody. — Mravnost je dle Giddingsa druh utilitarismu a právo

pirozené jen „spoleensky nutná pravidla práva, vynucená pí-
rodním výbrem v oboru spoleenských vztah." (479.) Pirozené právo

starého výmru prý zapadlo „do oistce zašlých vr"!
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Vývody Giddingsovy jsou namnoze duchaplné,') ale e jest

i na sociologické vdecké dílo píliš suchoparná a postup trpí ne-
pehledností. Za to obsah v pedu, seznam spisovatelv a seznam

vcný na konci spisu jsou velmi dkladný.
Celkem pravíme: A sociologie Giddingsova nezdá se nám býti

nejvhodnjším dílem cizí vdecké literatury sociologické ku pekladu
do eštiny, a Giddings nemže ve všem (zvlášt v zásadním svém
stanovisku) initi nárok na souhlas všeobecný, pece jsme za peklad
tento vdní, protože nám tu podán konen v rouše eském, opravdu

pkném, obraz práce vdecké nejmodernjší, jenž snad nezstane bez

nepedpojatého ohlasu domácího. Dr. j. Skdi.ák.

Lidové rozpravy lékaské. Poádá MUDr. Ladislav Haškovec, docent

eské university. Naki. J. Otto v Praze.

Podnik záslužný. „Popularisování vdy písluší skuten opt
jen mužm vdy" praví se v úvodu. S tím každý bude souhlasiti,

zvlášt ví li. jak podivné výhonky vyráží u nás neoprávnný pud
popularisaní ku p. v nkterých listech uitelských, kde autoi vci
nerozumjící píší o vcech lékaských pímo komicky. Z druhé strany

pod názvem ,,popularn-vdeckých spis" rozšiují se v obecenstvu

reklamní brožury, psané nesvdomitými lékai a vypotené na chytáni

pacient. Spiskem takovým jest ku p. „Splenotherapie tuberkulosy'^

od Dr. Moravce a podobn o léení téže nemoci jednající spis Dr.

Richtera, jež oba došly píkrého a zaslouženého odmítnutí v listech

lékaských. Svádjí totiž obecenstvo ku klamné domnce, jakoby slávy-

chtiví jejich autoi byli odkryli nový a neomylný lék proti tuberkulose.

Bohužel tyto popularisaní nešvary kryjí se pod rouškou vdeckosti a

i nkolik vážných list sedlo nesvdomitýra autorm na lep a upo-

zorují tenáe na ty „dležité" brožury! — „Lidové rozpravy lékaské"

sledují cíle ušlechtilé, vrny jsouce slovm pedmluvy: „Nesouhlasíme

se zpsobem popularisování vdy lékaské, kterým obecenstvu ped-
kládají se vci bu ješt nehotové, neb povahou svou obrazotvornost

a smyslnost bezúeln napínající anebo konen, kterým dávají se

obecenstvu do rukou léebné návody, jež pouze lékam píslušejí, a

jež asto k nenahraditelné škod a záhub obecenstva zneužívány bývají.''

Ve všech dosud vyšlých 11 íslech zeteln obráží se ono povznesené

ethické stanovisko, které jest v plném souhlasu se vzdlávacím
úelem populárn vdeckých prací. Sbírku zahájil zvnlý professor

E. Albert úvahou „Zdroje lékaského vdní a umní." Práce tato

bude každému intelligentu etbou svátení. Na 36 stránkách líí autor

skvostným slohem zdroje opravdového poznání lékaského od nejstarších

dob až na asy naše. seznamuje tenáe s poznáním chorobných zmn
uvnit tla a naznauje jich souvislost s píznaky nemocí, známých
mnohdy od nepamtnýeh dob ale špatn chápaných, provází výklady
vhodným srovnáním. Osvtluje dále tenái význam Eokytanského,

') Dr. L. Stein nazývá Giddingsa ve spise »Die sociále Frage im Liehte (.'er

Philosophiec, Stuttgart 1897, S. 18, 3geistvoll«.
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Škody a Virchowa; promlouvaje o složení a úkonech tla zdravého i

chorého ukazuje, ím zabývá se anatomie, fx-siologie, pathologie, vyliuje

význam vivisekce, antisepse. nález Listerových a Kochových, objasniv

strun šastnými obrazy rozsáhlý a složitý zpsob lékaského poznání

a zkoumání. Nastíniv obrovský rozvoj lékaské védy za poslední polovici

století, dotýká se Albert onoho nepochopitelného zmatku a nesoudného

kolísání, jaké dosud mezi intelligencí naší vi vcem lékaským panuje,

a drasticky illustruje pošetilost tch, kteí chvástav mluví o vcech
lékaskvch. ani medicínské abecedy neznajíce. — V druhém svazeku
vyšla „Hygiena dtského vku'', prost, jasn slohem pádným sepsaná

professorem Drem Schererem.

Zasluhuje hojného rozšíení a mli by ji ísti všichni intelligenti,

kteí s lidem se stýkají a jeho rádci bývají. Výživa i tlesný výchov
dítek mezi lidem naším ídí se vtšinou pevrácenými zásadami, jež

se mstí na vyvinujícím se organismu. Zmiuji se dále o pojednání

Dr. Baka ..Zdravotnictví veejné a lékai obvodní.-* Illustruje názor-

nými píklady slabiny zemského zdravotního zákona, naléhavou nutnost

jeho opravy a kiklavý nepomr mezi výkony, jež od obvodního lékae
se vyžadují, a honoráem jeho. Jen titulem uvádím vesms cenné

práce: „Zena thotná", peloženo z chorvatského Dr. Jovanovie,

„O nemocech, úrazech a ochran horník" od Dr. Kíže, spis to

dkladný, spíše odborníkm se hodící. „O dýchání nosním a následcích

jeho porušení" od Dr. Frankenbergera. Dležitou a s ethického hlediska

vysoce cennou prací jest Haškovcova rozprava „O píinách chorob

nervových". Mla by být v ruce každého vychovatele dospívající

mládeže, mla bv být duševním majetkem každého do života vstupujícího

jinocha; ukazuje, jak teba šetiti sil duševních i télesných a celým
svým obsahem nabádá k životu mravnému. „Lidové rozpravy lékaské*^

hodí se výten i do venkovských knihoven. Lid náš te knihy pouné,
Kodymova „Zdravovda" bývala etbou u lidu oblíbenou. A vdychtivých
tená by pibývalo, kdyby dostávalo se jim knih tak poutavých a

cenných, jakými jsou práce našich lékaských uenc ve sbírce jmeno-
vané. Jsou psány pro lid. dejte je lidu I Dr J. Svitu..

Vlk (1798—1898). Kijev 1900. Cena 2 r.

Je to pkn sestavená anthologie z« všech ukrajinských básníku
s krátkými životopisy a podobiznarui za 100 let ukrajinské literatury.

Milovníkm maloruské poesie pijde kniha velmi vhod.

Lisarov: Seveme nnaja Franci] a. Istorija tretjej republik!. Petrohrad

1900. Cena 2 r. 50 kop.

Je to první pokus v ruské literatue podat djiny tetí republiky
až na naše dni. Spisovatel snažil se vyjasnit process politického rozvoje

tetí republiky na pd socialné-ekonomických zmn a rozešit otázku
o budoucnosti Francie. Úkol ten byl tžký, nepovedl se ve všem spi-

sovateli, ale pes to kniha jeho pinese užitek všem, kdo chtjí se

obeznámit s djinami Francie v druhé polovici 19. století.
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V O sp O min ani] a kn. G. G. Gagarina o Karle BrjuUov.
PetrohraJ 19(,»0.

Kniha tato obsahuje zajímavé vzpomínky na Karla P. BrjuUova,
historického malíe a genristu ruského, od jeho žáka kn. Gagarina.
Kniha psána vele, umlecky.

Bolšaja enciklopedi j a. Slovar obšedostupnych svdnij po vsm
otrasljani znanija. Pod redakcijej S. N. Južakova. Sv. 1.

Rusové mli dosud jediný vtší nauný slovník „Enciklo-
pedieskij slovar" Brockhausa i Efrona, ostatn málo pvodní:
nyní poal vycházet nov}' nauný slovník, jehož hlavním redaktorem
vedle Južakova je slavný professor Miljukov. jehož jméno je zárukou,

že slovník bude dílem cenným. První svazek sestaven zdaile.

S. Th. Platonovi Oerki po istoriji Smuty v moskovskom gosu-
darstv 10 i 17 veko v. Petrohrad 1Š99.

Platonov podává tu monografii o nepokojích v Rusku koncem 16.

a poátkem 17. století. Autor výlun všímá si doby nepokoj, však
píin a následk nepokoj tch nevylíil, což je znaným nedostatkem
jinak svdomit pracovaného díla jeho.

Sudebnik carja Fedora loannovia 1589 g. Moskva 1900.

Mladý archivá S. Bogojavlenskij vydal nový pramen ruských
djin, právnictví, obanského práva i processu v 16. století, zákonník,

vlastn návrh zákona roku 1589 , nikdy sice neuskutenný, ale za-

sluhující pozornosti.

Atlas ptactva stedoevropského. Se zvláštním zetelem he drulim
domácím vydává Jií Janda, c. k. gymn. professor v Brn. Nákladem
I. L. Kobra v Praze. 1900. Vychází po sešitech á 80 h. Seš. 1— 8.

Je to v krátké dob tvrtý pírodopisný atlas z nakladatelství

Kobrova. Dosud k osmi sešitm textu piloženo je 16 nádhern vy-

pravených tabulí, na kterých vyobrazeno je 130 ptákv. Obrazy skoro

všecky vjmikaji úplnou vrností, znaky druhové namnoze mistrn jsou

vyznaeny, tak že podle atlasu bude lze docela spolehliv urovati

i tomu, kdo málo pírodopisem se zabývá. Tím tedy úelu atlasu se

dosáhne, a z té také píiny dílo výborn poslouží školám, milovníkm
opeencv i všem. kdož jakýkoli zájem o ptactvo mají.

Atlas slovem provází proslulý odborník. Jak pkn se to dívá

na malované tabule, tak pkn te se dkladné, s ídkou pílí vy-

pracované, ze všestranné znalosti vci plynoucí pojednání prof. Jandy.

Kdo vnuje se hlubšímu studiu pírodopisnému, tomu dílo Jandovo
bude vydatnou pomckou, nebof je založeno na pesném vdeckém
rozdlení, popis}- veskrze jsou krátké, ale jadrné, dobe srozumitelné

a proto ke studiu dobe se hodí. Vedle eského a vdeckého pojmeno-

vání teme i jinojazyná jména, a také lidovému názvosloví eskému
popáno jest místa, což zajisté jest chvályhodno. Oddíly biologické
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rozvedeny jsou namnoze v líení velmi pkná, která budou zajímati

i tenáe neodborníka a jsou s to. aby rozehály pro pírodu i duái

nejnepístupnjší. Prací Jandovou opravdu obohacena jest literatura

pnrod<)pisná. zvlášt eská. Pejeme, aby zásluhy spisovatelovy i na-

kladatelovy také hojným potem odbriitel byly ocenny.
Jen pokud jazvka se týká. mohlo se mnoho vybrousiti co do

grammatických i syntaktických nedostatk. Kollega ^estiná- zajisté

nebvl by odepel své služby, abv dílo vdecky a graticky tak dokonalé

odno bylo i dokonalou formou jazykovou. .1. k.

Dušan Jurkovi'': Pustevn na Radhošti. Turistické útulny pohorské

jednot\- „Radhoš" ve Frenštát. Xakl. A. Pí5a v Brn.

Skvostným dílem tímto pedstavuje se jednak nadaný umlec
p. Dušan Jurkoví. jednak brnnský Klub pátel uméní v Brn. jenž

vydal tyto obrázkv staveb Jurkoviových na Radhošti za prémii údm
svým na r. 1900 a 1901. Pedeslán (eskv. francouzsky a rusky) struný
výklad o rázu a hodnot staveb moravsko-valašských a uhersko-

slovenských. v jejichžto slohu útulné pustevn na Radhošti zbudovány.

Na XVI pkn provedených listech pak zobrazeny nejzajímavjší a

nejcennjší ásti jejich. Doufejme, že dílo to vykoná úpln svj úkol

nejen vzhledem umleckým, nýbrž také praktickým, že pivábí hojn
návštvník na Radhoš.

Zh'. Jaroslav Vlach: Rakouské zem alpské. Dle V. Haardtovy mapy.

Xakl. E. Hi)lzel. Cena napjaté 11 K, na plátn v deskách IG K, s h.5tami IS K.

Mluví se poád o eském atlantu, ale není jistoty, zdali a kterak

práce pokroila. Vtšinou jsme poukázáni na mapy pedlané z n-
meckých. Hiilzelow mapy a atlanty mají ve školách velikou píze,
jsou správn a vkusn provedeny a pi tom ne pedraženy. Mapa. již

tuto oznamujeme, má rozmr 140 :120 centimetr v mítku 1 : 600.0i>0 a

druží se pesností i úpravností dstojn k pedchdkyním z téhož nákladu.

Svatopluk Cech: Sníh. Illustroval V. Oliva. Xakl. F. Topi v Praze. Str. ST.

Báse poprvé otištná ve „Kvtech" 1894 v rámci zimní idyllky

na venkovském statku — návštva student, brusleni, vánoce atd. —
nabývající siln milostného rázu dotýká se též otázek národnostních

a chudinských, ovšem prostým, básnicky jednostranným zpsobem,
o kterém lze se píti. Hlavní kouzlo její spoívá jednak v ušlechtilé

nálad úinné lásky blíženské. jednak v jiskivé barvitosti, jíž jednotlivé

ásti a od nich i celek zahrává. Zpvné vložky, u echa již od prvních

dob bujaré tvoivosti známé, i tentokráte jásají nad.šenim pro dobro
a krásu, rozplývají se v dumách a vzpomínkách, prokládajíce prostý

jinak dj onou zvláštní poesií procítné a oživené pírody zimní.

Pohádka o návštv Kristové u chudasa vhodn pipravuje lidumilnou

tendenci, zosobnnou ve skromné a šetrné Ble. k níž demokratický
Jií proto cítí se poután.

O illustracích Olívovvch nkdy tak zdailvch nevím tentokrát co íci.
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Bok. BrodAi): Soumrak. „Ludmila", sbírka zábavné etby pro eský
lili, R. IIL . 1. str. 170.

Pan spisovatel známým svým mravouným zpsobem ukazuje

rodinu v dtech šastnou vedle nešastných. Dotýká se v hovorech,

ovšem povrchních, také bezdtnosti a mnohodtství, themat to zajisté

dležitjších, než jim tuto lze vnovati pozornosti.

Povahopisy jsou trochu jednostranné, jak v takových povídkách

bývají. Nápadná jest neuritost djišt. Vlkovec jest jakési msteko
nižšího ádu, tak aspo v celé povídce figuruje, najednou však události

cirkusové, policejní komisa a pod. poukazují na nco jiného. Mluva
daleko není bezvadná. —

Slyšíme, že „Ludmila" vítzn soutží s „Libuší", s níž má po-

dobné podmínky (za 2 K ron šest knížek). Jest si toho jen páti,

avšak ne toliko co do bezúhonnosti obsahu, nýbrž také co do ceny

literární.

V. íha: Povídka o svatb krále Jana. Obrazy kreslil L. Novák.

Nakl. Jan Laichter na Král. Vinohradech. Str. 8G.

Nejsem píliš lákán umlými pohádkami, ale tmto bych kivdil,

kdybych je kladl mezi ty ostatní nedokrevné výtvory pepjaté obrazi-

vosti a vného mravokárnictví. Úvod sice, jak se spolenost bezdky
sešla a udržovala pohromad, není tuze šastný ani pohádkovitý, ale

vlastní povídky o zkušenostech a píhodách milého Jana, než se z nho
stal princ, jsou vtšinou vtipn a zajímav psány, prost, srozumitelné,

s jemným humorem, bez pepjaté vážnosti, ale na svých místech též

vážn a tkliv.

Kniha velmi pkn vypravená a známou manýrou L. Nováka
illustrovaná vnována vzácné památce Karla Jaromíra Erbena.

Jeanne Schultzova: Katušino zasnoubení. Peložila M. Khmentova.

07 illustrací od Em. Bayarda. Nakl. F. Šimáek v Praze. Str. 2G9.

Jakožto „pohádka dívího srdce" jest píbh v podivné osnov
své snesitelný. Nkteré drobnokresby jsou skvostné, místy však unavuje

rozvleklost. Sloh jest na eštinu ponkud affektovaný, asto cizími slovy,

tedy nepohádkovými, proplétaný.

Úprava tohoto vánoního dárku jest velmi vkusná.

Jaro. Almanach pro mládež, vydaný Ddictvím Komenského v Praze.

1900. Str. 80.

Almanach jest zajímavjší illustracemi než obsahem, zvlášt illu-

stracemi p. Jaroslava Panušky k pohádkám o tech podivných tovaryších.

Ostatn nevím, dojdou-li umlecké výtvary tyto též u mládeže dosta-

teného porozumní. Textovou ást nejvíc zabírají ony pohádky (od

V. Éíhy), krom toho jsou tu píspvky od Jiráska, Heyduka, Sládka,

Vrchlického atd. Úprava almanachu jest velmi vkusná, okoukanjší

mládeži mstské zpsobí zajisté nemalou radost.
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Kalendá paní a dívek eských na rok 1901. Xakl. J. Otto v Praze.

Str. 1(34. Cena 2 K 40 h.

Obsahem pestrý, úpravou skvostný tento kalendá zasluhuje býti

co nejlépe doporuen. Nkterý píspvek je snad slabší, ale ani ta

naivnost toho neb onoho neuráží, jako naopak mile dojímá ideální

smr, kterým se všechny nesou, smr to vlastenecký a lidumilaý. —
Pidán velmi praktický „Zápisník bedlivé hospodyn".

O píinách nevry, zvlášt u muž vdy, promlouvá Paulsen, známý
nmecký filosof, jak ve spise „Einleituns: m die Philosophie" (Berhn 1892,

str. 322— 345) tak v .Sy>tem der Ethik" (Band I., Berlin 189G, str. 401 n.).

Dle nho píiny ty hledati dlužno jednak ve víe, jednak v nevrcích samých.

Co se týká dvod, jež ve víe hledá, spoívají tyto v jeho mylném názoru

o víe, jak patrno z tchto jeho slov: „Odkud pochází zející odpor mezi

vírou a vdou, mezi skuteným pesvdením a nábožen.ským vyznáním,

které tvoí vehkou nemoc naší doby? Patrno odtud, že z náboženství uinn
byl systém pseudovdecký a pro jeho formule nepodmínné uznání se vyžaduje.

Proti podrobení se takovýmto dogmatm lidskými rukami utvoeným vzpírá se

smysl pro svobodu a cithvjší theoretické svdomí naší doby." Dalšími

obtížemi, jež se lovku vdecky vzdlanému pi pijetí kí-esfanského vyznání

v cestu .stavjí, jsou dle Paulsena práv ony pedmty víry a zárove dle své

historické a djepisné pravdy pedmty vdy, které mimo jiné zprostedkovatele

zjevení jako poslance Božího a Bohem os%'íceného mají dokumentovati —
zázraky. „Ve vyznání je mnohé, co naší skutené víe již dávno stalo se

cizím. Sem náleží víra v zázraky a démony. Avšak od proniknutí pírodního
vdní a myšlení, které vycházejí ze zákonnosti všeho, co se dje, aby ji

pak víc a více v jednothvostech ukázaly, staly se zázraky a magické úinky
vcmi, které mají pro rozum nco velmi odpuzujícího." A dále: „Jsou hádanky,
praví vda, kterých ješt nemžeme rozluštiti, není však zázrak, není píhod,
které by principieln možnost pirozeného yj-svtlení vyluovaly. Bibhcké
zázraky nejsou vyaty. Nevím, že by církev získala dvry myslících muž,
dokud se nerozhodne víru v zázraky odstraniti." („System der Ethik", .str. 403.)

Y dalším uvádí pak ješt jiné dvody proti víe v zázrakv: a) „Zázraky
odporují náboženské víe. Bohové iní zázraky, Bh neiní zázrak." (Str. 403.)
bj Jestliže zázraky kesanství nárok na historinost nenechají padnouti, pak
písluší táž pednost bezetným zázrakm, o nichž se iní zmínka v literatue

starovku a stedovku. (Str. 404.) c) Mnohé bibhcké zázraky jsou dle svého
fantastického a zvláštního obsahu jen k tomu vhodné, aby náš cit a rozum
odpuilily. Jak patrno, samé již známé a od apologet kesanských vj-vrácené
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námitky. (Str. 405.) Avšak Paulsen hledá ve šlechetné objektivnosti a lásce

k spravedlnosti dvody nevry netoliko na stran vúy, nýbrž i u nevrc
samých. Jeho názory u vci té prozrazují velikou znalost lidí a jemný vhled

psychologický do vnitra lidského. Prvním dvodem jest morální pevrácenost

nevrc, kterou však Paulsen jen v jednotlivých pípadech pipouští. Uznává
však ješt jiné píiny. Vloha náboženská není u všech jednotlivc stejná.

Vypravuje se o jistém mathematikovi, že po petení básn kterési se rozmrzele

tázal, co vlastn tím má býti dokázáno. Jeho hlava smovala tak k demon-
stracím, že neml pro jiného místa a zájmu; také píroda, pokud neskýtá

poetních píklad, asi mu nic neekla. Podobn, zdá se, bylo tomu u Darwina.

Vypravuje sám, že v nm ponenáhlu všechna vnímavost pro poesii vymela.
Jiní jsou praktickými úlohami tak zaneprázdnni, že nemají smyslu pro nic,

co s tím není spojeno. Mohou to býti poctiví, dkladní, blahodárn psobící

mužové; pece však jejich rozvoj nebudeme pokládati za normální; podstatná

stránka vnitního života zdá se zakrnlou, stránka, kterou hdská povaha

otevena je kráse, básnictví, svobod. Paulsen míní, že specialisováním, dlením
práce, mechanisováním života takováto jednostrannost se podporuje a sílí.

Pro mnohé stává se toto omezení hledišt a zamstnanosti pedmtem pýchy
a paeništm nadutosti. „Staí filosofové etí, stedovcí uenci, myslitelé

století 17. a 18. stáli v širším a svobodnjším pomru k universum, než

mnozí badatelé doby pítomné, kteí od zaátku nkam se zahrabou a pak,

ve své šacht zahrabáni, o nebi a zemi nic nevdí. Specialisovaní a zvlášt

vdecké specialisovaní podporuje pedevším rozvoj citu, náboženskému životu

nejmén píznivého, pýchy." („Ethik", str. 401.) A dále: „Stálým zvykem
ducha na mikroskopické pozorování vcí, a filologicko-historických, a pí-
rodních zmenšuje se ponenáhlu a konen zcela ztrácí schopnost vidti tyto

vci v jich velikých vztazích. A v téže míe roste náklonnost, všechny ty,

kteí malých vcí nevidí, pokládati za hloupé ignoranty, a všechny ty, kteí

se snaží ve vtší spojení je uvésti, za nepovolané fantastické dilettanty."

(Str. 401.) _K.
Buddhismus v jáde svém jest egoistický. Jeho vyznava a po výtce

knz, má na mysli, jak by sebezapíráním, umrtvováním cit došel „blaženosti"

již na zemi. Slasti a strasti bližních jeho jsou a musí mu býti lhostejný,

ježto by jinak jeho boj s „vášnmi pti smysl" byl marný. Buddhismus

v neužitené kontemplaci své je na pekážku všeliké innosti tvrí, a jediná

jeho snaha k tomu se nese, by evoluce žití byla urychlena a pechod
v Nirvánu dostižen. A tento trpný, pošmurný, bezradostný, neplodný buddhism

vynášejí nkteí ctitelé nad kesanství!"
„Nežli peká ubohá duše pravovrného buddhisty všechny stupn

vtlování se, nežli projde buddhistickými oistci a pekly, nežli posléze spoine

v ln Nirvány, uplynou statisíce, ba miliony let. Nirvána ili Nishvan

vykládá se jako ,úplné zniení' nebo jako ,dokonalé blaženství' nebo také

jako ,vný kli, ale ani nejuenjší badatel o buddhismu neví a neumí

povdti, co tedy je Nirvána. Jak neutšená, pro lidstvo neblahá je tato

nauka Gotamova, pikazující umrtviti všeliké hnutí lidské duše!" Tak píše

o buddhismu E. St. Vraz (V Siamu, str. 59. n.), který zajisté nemže býti

nazván úzkoprsým stranníkem kesanství.
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Nco ze statistikj' Prahy a ty pedmstí. Z práv vydané

statistické knížky za r. 1897. (kteréž knížky nezasloužen upadají v zapo-

menutí, jakmile vyšly) uvedeme nkolik dat všeobecn zajímavých. Praha

zaujímá 138 km^ pdy, Karlín 2-03, Smíchov 6"8, Vinohrady 3G9, Žižkov

4-15 km2, úhrnem 30-49 km-'; z toho je zastavno IS-ggo/o (Praha 28-48). —
Domv a píbytku ítá: Praha 4588 (47.955), Karlín 418 (473G), Smíchov

945 (10.787),
" Vinohrady 975 (11.324), Žižkov 922 (13.359), úhrnem

7848 domv a 88.001 píbytk. Za rok ten pibylo v celé Praze 15G domv
a 88.061 píbytkv a provedeno 61 pístaveb a p., ímž získáno 2131
píbytk. — Katastrální vj-nos vzdlavatelné pdy inil 56.476 zl.

Obyvatelstva vypoítává kancelá pro r. 1897. takto (bez vojska)

:

Praha 188.425, Karlín 20.015, Smíchov 46.282, Vinohrady 49.278, Žižkov

61.732, úhrnem 365.759. Vojska bylo vbec 8858; tedy úhrnné obyvatelstvo

inilo 374.617. —- Nebylo by lépe spojením utvoiti velkou Prahu, jež by
mla pak ti-ochu vtší váhu v oích vlády i ciziny?

Pražská tramwaj mla 19.856 m trati, zamstnávala 370 osob a

dopravila skoro 11 milion lidí; píjem byl 1,237.000 zl., v}'dej 1,234.900 zl.

Eletrická okružní dráha mla 77 zízenc, 16 voz, trat 5-8 km a do-

pravila 1,334.930 osob. Elektrická dráha do Libn a Vysoan, mající délky

5139 m, dopravila 1,330.357 osob; dráha na Koší (1800 m) 440.409

osob. Vidno, jak se používání drah pouliních vzmáhá. Témuž stoupání

tší >e jízda po parnících Vltavských, na nichž dopraveny 829.744 osoby.

Železnicemi odjelo z Prahy 2,772.790 osob; ítá-li se a.si tolik

na píjezd (jenž nedá se zjistiti), obnášela by osobní rekvece na drahách

Pražských více než 5^2 milion lidí! Pohyb zboží pivezeného a vy-

vezeného dráhami inil více než 25 milion metr. cent!
Pi poštovních úadech v Praze (centrálce a filiálních ) je za-

mstnáno úhrnem 2079 osob, na pedmstích 478 osob, tedy celkem 2557
osob. Doprava a frekvence pošty, telegrafu a telefonu ve velké Praze jevila

se zhiaiba takto: 27^2 milion dopis, 11 ^,3 mil. korrespondenních lístk,

I6Y2 mil. tiskopis, pes 3 luil. zásylek povozné pošty, 3^/^ mil. zásylek

(psaní penž, a j.) s udanou cenou iihrnnou 498 mil. zl. ! Celkový obrat

penz všech pošt byl 536 mil. zl. Telegi-am bylo 3,860.000; telefonických

rozhovor sprostedkováno pes 12 mil. Data tato jasn ukazují úžasný

rozvoj tohoto odvtví moderního styku lidí mezi sebou.

Na ústedních jatkách poraženo: asi 26.000 kus hovzích,

5<j00 telat, 25.000 skopového dobytka, 240.000 vep; na ústi-ední trh

pihnáno 24.000 hovzího a 3000 kus skopového dobytka, pivezeno

41/3 mil. kg masa hovzího a 465.000 kg vepového, pes 240.000 zabit,

telat, 3000 zabitých vep, 11.400 skopc atd. — Spotebu potravin a

jiných vcí lze pro Prahu udati dle zdanní na áe potravní. A tu bylo

do Prahy dovezeno: masa erstvého 14 mil. kg, 995.000 kus drbeže
(hus atd.), 85.800 zajíc, 1/, mil. kg ryb, 340.000 kg rýže, asi 10 mil. kg
mouky, pes 30 mil. kus vajec, z nápoj: lihových nápoj slazených

4505 hl, rumu a arraku 1000 hl, líhu 27.970 hl, koalky 975 hl, 19.867 hl

vína, 359.323 hl piva. K tomu pistupuje 806.452 hl piva v Pražských

31) pivovarech uvaeného, zaež zaplaceno dan pes 1,772.000 zl. Líhu
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istého vyrobil Broschev lihovar (i9.2o0 lil, Fischlv 43.7r)G hl. Onen
zaplatil 1,070.207 zl. dan! — A pak má vláda za úelem potlaení

alkoholismu snažiti se, aby výroba líhu byla omezena, když jí tolik daní

vynáší!?

Spolk bylo viibec 1579 (!). Ústav vychovávaeích bylo 19, za-

opatovacích 17, 25 opatroven mater, obecních a 8 soukromých, 7 jeslí

(což je pomrn málo na tak veliké msto). — Skol bylo : 2 universit)',

2 techniky, 11 gymnasií (3084 žák), 7 reálek (2990 žák) a 2 reálná

gymnasia (605 žák); 2 yjší díví školy, 4 pedagogia (soukromé u svaté

Anny neuvedeno); 44 obec. a mš. škol v Praze (402 uících a 19.91fi

žák i žáky), Karlín G škol (50 uících, 2189 žák), Smíchov 11 škol

(113 uících, 5739 žák\ Vinohrady 9 škol (108 uících, 5083 žák), Žižkov

11 škol (145 uících, 8133 žák). Má tedy Praha s pedmstími statný

sbor 824 uitel a uitelek! Souki-omých škol je v Praze 19 se 110 uiteli

a 3213 žáky. Ovšem je tu ješt celá ada škol odborných, jichžto však uvá-

dti nelze.

Na konec o duchovenstvu katolickém. Svtského ku žstva

bylo 207 osob, mnich 270 (z toho 121 nevyšvécených) a 51G jeptišek.

O jiných vyznáních výkaz není. Dr. Ylad. Preixikgeu.

Minerální vody, nejen v uritých chorobách potebné neb aspo velmi

prospšné, ale i vbec píjemné a v mstech, kde není zdravé pitné vody,

proto tak dležité, mají tentýž osud jako jiné pírodní poklady, kterých se

zmocnila kapitalistická hrabivost. Již ty praobyejné syfony, na které

v mstech jsou namnoze odkázáni, prodávají se takoka desetkrát dráže

nežli za stojí. ]\Iineralní vody, kterých na svých místech tekou proudy po

cestách, prodávají se pomrn dráže než — plzeské pivo, a ceny jejich

zlepšenou a zvtšenou dopravou neklesají, nýbrž poád stoupají.

Podivno I

Zdravotní radové a referenti, zvlášt tam ti na vrchu s p. Kusým
v ele, vymýšlejí poád nová zdravotní opatení pro žactvo, dlnictvo,

cestující atd., ale poád jen taková, která stojí poplatníky pímo ani ne-

súastnné hrozné peníze. Dbáti toho, co je tak na snad a nikomu by

neublížilo, než nkolika vydram, totiž donucovati k opatování ádných
a nepedražených potravin, pední to podmínky zdraví, na to pánové ne-

pipadnou. Chudas nemá ím topiti, hyne mizernou stravou a zkaženou vodou,

ale za to budou mu brzy po ulicích postavena — phvátka, aby si do nich

mohl odplivnouti a bacilly z jeho znieného tla nepoletovaly s prachem

silniním na ony velkomstské pány, kteí se tak o jeho zdraví starají.
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V Brn, 26. prosince 1900.

Církevní zprávy. Milostivé léto uplynulo tak, jak se ani

pátelé ani nepátelé jeho nenadali. Na konci osvíceného vku takové

nadšení pro náboženství a zvlášt pro náboženství katolické, to —
divnvm zakonením tohoto století. Neskonilo, jak zaalo, ba práv od

boue, jíž skonilo století 18., stále víc a více v 19. vku se duch
lidsky uklidoval, ady vrných rostly a srážely se v pevnjší šik,

a také ady protivník, tebas ani absolutn ani relativn nezídly,

pece jaksi jakoby ochably, zmírnily se, ztratily mnoho své zuivé
výbojnosti. Zstily dva proudy, jeden nadšený, vící v budoucnost

a milosrdenství Boží, druhý sám v sob rozbitý, nic velkého nedoufající.

Mezi tmito dvma proudy jest ohromná mlina lhostejných na ob
strany, jak jinovrc tak i druhdy právovrných. Urývají z této

mliny oba proudy; který z nich víc, který tím mohutní, který tím

stále sieji se rozlévá, na to práv dalo odpov i uplynulé milostivé léto.

V poloveejném konsistoriu 17. prosince svatý Otec sám
wjádil svou radost, že Bh dal mu dokati tohoto potšlivého roku,

jakož i že tak etné zástupy vících poutník pibyly bhem léta

do Eíma, z ehož možno se nadíti jen dobrého výsledku pro svt
kesanský, pro církev a náboženství. Jediná bolest, pravil svatý Otec,

kalí mu tuto radost, „to jest konflikt mezi státem a Vatikánem, že

Stolici Apoštolské násilím zabráno dávné a slušn nabyté právo státní,

že sv. Stolice nachází se nyní pod vládou kohosi tetího a na jeho vli
je závislou. Tento bol zvtšil se ješt, když nedávno panství nad Eímem
pešlo z jedné ruky do druhé, tak jakoby to bylo zcela samozejmým
právem a ne nespravedlností. Pejeme si, aby právo sv. Stolice zstalo

nedotknuté a celé a osvdujeme, že práv tch ani zniiti ani porušiti

nemže ni as, ni právo posloupnosti panovnické ..."

V témže konsistoriu vyhlášeni nkteí biskupové, jakož i kardi-
nali legatik uzavírání jubilej nich bran. tí basihk jubilejních

(krom basiliky sv. Petra ve Vatikáne), kteíž jmenováni titéž jako

díve k otvírání bran onch.
Poslední velká hromadná návštva jubilejní patila žactvu

ímskému, jež 29. listopadu potem asi 30.000 dostavilo se do chrámu
Svatopetrského. Také pozdji ješt pišla ást žactva, jež tehdy pro

zátopu Eíma se nemohla dostaviti, z nkterých díl msta.
^

Výbor pro oslavu Spasitele na konci vku zakonil v Eím století

vhodnou „slavností zemelých" (14.pros.l jež konána v „basilice

apoštol" za velkého úastenství lidu a nebývalé zevnjší slávy a hojnosti

svtel. Z-^liiŠaí mši svatou a „libera" nad katafalkem ml viceregent

ímský, arcibiskup Ceppetelli. Slavnost platila všem vrným zemelým

Hlídka. 4
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za minulé století 19. Súnstnili se jí skoro všichni kardinálové a nejvyšší

kruhy církevní i svtské. Svatý Otec sám potšen byl touto z brusu

novou slavností — jubilejní, jež jak konci století tak konci jubilea

dodala pravé církevní velosti a piety. Páním sv. Otce je prý, aby

i v ostatním kesanském svt jubilejní rok, kterýž už pro kesanský
svt mimoímský na šest msíc 1901 prohlášen, skonil takovouto

slavností celého století.

Ku konci milostivého léta jako jindy tak i tentokrát vystaveny

k uctívání tak zvané velké ostatky: rouška Veroniky, ást kíže
a kopí probodší bok Pán. Vystaveny ostatky ty ve chrám Svato-

petrském od 16. do 22. prosince. Ostatky tyto uctívány za asu jubilejního

roku takto veejn poprvé za Bonifáce VIII. roku 1300., kdy poprvé

všeobecné jubileum slaveno.

Jako vloni tak i letos zvláštním brevem doporueno konec století

oslaviti plnoní mší svatou z 31. prosince na 1. ledna a za dne

vystavením^ nejsv. Svátosti. Nápad takovéto oslavy vyšel z Francie, jak

známo, z íma jej na žádost francouzských biskup jen dovolili, ne

však poruili.

Dopisovatel katol. „Kirchenzeitung" solnohradské kára v jednom
ze svých dopis nerozvážnou úslužnost, jakou nkteí z knží
i laik chtjí se zavditi sv. Otci a uctíti ho. Tak ke konci jubilejního

roku a k zaátku století sbíralo se opt na rzných místech na zlaté

jubilejní kalichy pro sv. Otce, aby s nimi sloužil první mši svatou

budoucího století. Jeden takový votivní kalich nesou Angliané a jmeno-

vit vdci anglické pouti katolické vévoda Norfolk a kardinál Vaughan.

Díve už však sv. Otec dostal kalich zlatý k témuž úelu od dlnických

spolkv italských. Le k témuž úelu na kalich sbírá i arcibiskup

sevillský, a vyzval k témuž úelu sbírku pedseda boloského výboru

jubilejního, v listopadu pak jakýsi monsignor italský obdail všecky,

semináe (italské) prosebným okružníkem na sbírky k témuž úelu
To je tedy pt kalich zlatých, jichž má sv. Otec užiti pi jedné a téže

mši svaté! „Nechtjíce", praví dopisovatel, „nijak podezívati dobe
mínný úmysl zbožných dárc, tážeme se pouze: nebylo by bývalo

lepší a úelnjší, vynaložiti ony tisíce ve smyslu sv. Otce samého

k nemu praktitjšímu, anebo, když už se jednalo o kalich, spokojiti

se s jedním?"
Jubilejní ruch nelíbil se ovšem ani liberalm ani jinovrcm.

Tak píše dopisovatel petrohradského „Cerkovného Vstníku"
v . 46.: „Dovolte otázku: pro pak pi dívjších zmnách ,vk'
nesnažili se o takovou parádu, nevymýšleli si nieho podobného? Cím
pak tento vk 19. do vnosti odcházející si zasloužil takového vy-

znamenání a zvlášt zde v Itálii? Snad proto, že vidl zde v poslední

své tetin pád .svtského panství', a jak se zdá, pád konený! Mly-li

ty slavnosti tento smysl, totiž býti pomníkem nadhrobným nad
zhynuvším porušováním Kristova evangelia, pak teba se

tomu z celé duše radovati . . . Všecky tyto námahy a samo ,jubileum'

se všemi triumfy jsou vskutku symptomy té tžké a nevysvtlitelné
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nemoci lidského ducha, kterou nazvali pípadn ,p a póla tri i', .zbožo-
yáním papež'. íseraoc tato dochází nyní k vrcholné krisi, k fetišismu

a mnohdy i k takovému zatemnní mysli, že ti. kdož jí zachváceni

jsou, ani nepozorují té urážky, jakou náboženství samému tím psobí,
myslíce ovšem, že naopak náboženství slouží a je povyšují." Zlomyslné
a kousavé tyto poznámky jsou psány ovšem na základ ruchu jubilejního

v Itálii, a tam odjakživa dlali toho dobrého i zlého víc než je slušno.

Podalšímu divákovi zdá se opravdu, že stedem celého toho jubilea

ímského byl ne Bh, k nmuž dlužno bylo vzmocnné prosby vysílati,

ale — papež. Bylo to sice pirozené a zajisté i nevinné, ale jak zejmo,
jinovrci utvrzeni opt v pedsudku svém. jejž proti katolicismu chovají;

ranni znova v rán své: nenávidná instituce papežství vystoupila

ped nimi v celé síle a moci své.

Zcela správn vystiženo ovšem od nepátel církve — a katolické

listy italské se tím netajily, že v živém jubilejním ruchuna-
cházela kurie zadostuinní za své sklíené postavení v Eím,
že to byl trumf vyhozený proti italskému státu a hlav jeho. ^Civiltá,

Cattolica" sama nazvala pout ímské okázalým plebiscitem, jenž dává
mohutnjší svdectví o tom, komu náleží Éím, než plebiscit na lidu

vynucený po zabrání Eíma 1870.

ímský spolek pro povznesení víry pojal úmysl navrhnouti svtu
kesanskému modlitbu za sv. Otce Lva XIII., aby mu Bh
popál dokati se kardinalského a papežského jubilea. Modlitba k tomu
cíli složená potvrzena kongregací S. Off. Jest to sic opt nevinný,

dojemný akt piety ke sv. Otci, ale práv v Itálii po tom hluku, jaký
spsoben s modlitbou královny .Markéty, ne tuze vhodný a vasný.
Bude se to zdáti kopií!

Vvskytly-li se v Eím návrhy, aby uplynulý vk nazval se „vkem
Mariiným" pro úctu její, jež ve vku tom znan vzrostla (Lúrdy,

dogma Keposkvr. Poetí, rozšíení a zvýšení „ržence" atd.) anebo
abv se vk minulý nazval „vkem Lva XIII.", jenž z papežv toho

století nejvíce vynikl — vyšel z Francie zase návrh, aby budoucí
celé století zasvtilo se božskému Srdci Pán, jako jeho
vk, v nmž ono bude kralovat a obzvlášt se uctívat. Návrh tento

vyšel za píležitosti slavnostních poutí v Paray-le-Monial, kamž na 200
tisíc poutník v roce minulém se sešlo a sjezd uspoádán o oslav
b. S. Pán. Navrhovatelem jest Jesuita P. Coubé. — Ve Francii^

a

v Itálii zabíhají jisté kruhy církevní do nechutných malicherností. Ze
úcta božského Spasitele jest stedem náboženství Kristova, jest samo-
zeimo, ale ze zastaralého obrazu enického o „srdci" a jeho úkolu
v tle dlat takovou dležitou a významnou vc v celém kultu kato-

lickém jest konen pi nejmenším bezúelno! Z nevinné metonymie
budovat ješt celý kult století! Je to jakási sladkost sice v té metonymii
pro obrazivost prostého lovka, místo osoby jmenovati její „srdce", ale

mnoho sladkostí se konen také mine s úelem. Úcta božského Srdce
Pán, tak nžná a pro pstování ducha práv kesanského tak úinná,
dogmaticky odvodnna, Církví schválena a hlavn piinním jesuit
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rozšíena. Není však záhodno hledati význam její ve velikých slovech

a v nových poád pobožnostech a pobožnstkách, jimiž se hoví více

jakési zženštilosti a veejné agitaci než pstování primitivních takoka
požadavk nábožnosti a mravnosti, práv ve mnohomluvné Francii tak

ohrožené. Jesuité zvlášt románští nemli by takovými bezpodstatnými

vcmi už drážditi duchovenstvo mezi lidem pracující a pomr ná-

boženských lépe znalé, jak se poád dje; škodí to nejen ádu, nýbrž

i náboženství. Tedy v zájmu náboženství mén pobožností, ale více

zbožné opravdovosti!!

Vyjma nepatrnou a jaksi privátní skupinu katolík anglických

v jubilejním let, Anglie skuten do íma nevyslala žádného

zástupu poutnického, aspo ne „úedn" vedeného biskupem nebo vy-

nikajícím mužem ze života katolického. Angliané vyplnili svou hrozbu,

jíž odpovdli na nepíze vatikánského tisku proti Anglii v otázce

války bursko-anglické. Te však koncem roku se vypravili vedeni vdcem
katolík anglických vévodou z Norfolku a^ kardinálem Vaughanem,
arcibiskupem westminsterským (lond.), do Eíma však dorazí až po

svátcích vánoních, tedy po skonení jubilejního léta. K oné skupin
první zachovali se v Eím velmi zdrželiv. Také te asi nebude žádných
zvláštních ovací.

V sezení kongregace ritu ze 27. listopadu a 4. prosince pipi'a-

vovány a projednávány processy pro blahoslavení sluhv a slu-

žebnic Božích : Josefa Bened. Cottolengo, zakladatele kongreg.

„Piceola Casa" božské Prozetelnosti v Turín (hlasováno o hrdinných

ctnostech jeho), a Marcellina Champagnata, zakladatele tak zv.

„Malých bratí Mariiných" (Marist) (zkoumány zázraky od kurie arcib.

v Lyon pedložené); Julia Mannoira z Tovaryšstva Ježíšova a

Ludoviky z Marillaen, zakladatelky kongregace „Dcer milo-

srdenství" (zkoumány processy píslušných diecesalních kurií). Ku
svatoeení zkoumán process barcelonské kurie o blahoslaveném

Josefu Oriol, knzi diecese barcelonské podobn žádosti a processy

píslušných diecesí italských o blahosl. Pompiliu Maria Pirrotti
(z ádu piaristv) a Alexandru Sauli (z ádu Barnabit), biskupovi

pavijském.

. Dne 21. listopadu slavily kláštery Sester božského Srdce
své stoleté jubileum založení (21. listopadu 1800 od Sestry Beratovy).

ádová kongregace vnovala se hned od poátku vyuování dívek.

Dnes prostírá se po celém kesanském svt, ítajíc na 7000 sester,

jež hlavn v missiích prokazují jak církvi tak osvt lovenstva
služby nesmírné. Eádové domy jsou skoro výlun vyplnny sestrami

národnosti francouzské, nco málo vlašské. — Kongregace Salesian
Dona Bosco 8. prosince slavila 2oletou památku prvního svého vy-

stoupení v missiích a duchovní správ v Americe jižní. Ped 25 lety

první Don Cagliero se soudruhy pistáli v Buenos Ayres v Argentin
a usadili se u chrámu Matky Boží Milosrdné. Dnes jsou to oni skoro

jediní, kdož z ád starají se o trudnou vinici Pán v celé latinské

Americe jižní a stední.
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Xa Žádost jisté ásti studentstva university peštské. aby do

siní universitních zavšeny byly kíže a aby duch kesanský opt na
universit byl obnoven a kazatel universitní zaveden, podal rektor

university jednotlivým senátm fakult žádost tu k vyjádení. Senát

právnické fakulty zásadu, aby do síni universitních všude zjednány

a zavšeny bylv kíže, sice zavrhl, ježto v síních dlí posluchai i ne-

kesanského pesvdení, a také ped r. 1848.. kdv universita mla
ješt plný ráz katolický, toho nebylo, ale souhlasí s obnovením a se-

sílením ducha kesanského a zavedením kazatele universitního, jakož

i s tím, aby do zasedací sín kíž postaven byl. Celou žádost pijal

ovšem též senát bohoslovné fakulty. Ježto ostatní dv fakulty však
návrh ten zamítlv. bylo nyní na plném senát celé university, jak vc
rozhodne. Dne 15. prosince svohina tedy schze, v niž však dva lenové
prý pro nemoc absentovali, a to práv ti. kteí byli pro návrh (rektor

a jeden místodkan). Návrh tudíž 5 proti o hlasm zamítnut. Nepí-
tomnost dvou len diktována prý ostatn vládou samou, která by
byla bývala velmi nerada, aby snad na peštské universit, na níž jest

tolik — žid. pijat bvl návrh jim práv na vzdory. Byli jej oni

vzbudili pozurážením kíž se znak íšských.

Tisk mohutné -Alliance Israelite" dosud se neupokojil

nad pípadem Str ossmay er-Stadler, a stále omílá ješt strannictvi

Vatikánu a zvlášt -frankoslavomilství" kard. sekretáe Eampolly. Breve
o znovuzavedeni staroslovanské ei v jižních diecesích pi
mši sv. a svátostných obadech a následky jeho na mnohých místech

teprv jim dodávají látky Pestoupení osad se svolením kurie i mini-

sterstva kultu Eicmanje a Log od terstsko-koparské diecese ku kí-
žovecké. práv pro restauraci (právoplatnou dle ,.breve~) staro.slov.

jazyka jakož i pípad opatijský rozbouily protislovanskou a protiímskou
dvojici. iSovinistický tisk maarský nadto ješt pidává se ku hlasm
tm ubolévaje nad tím. že Madarm sjednoceným nadále pikázáno
používat v obadech církevních ei — staroslovanské a nezavádt
novotu madarštinv ve mši sv. a svátostech.

Sasko-duryské státeky, jak nedávno listy všech smr pinesly,

zakázaly, podobn jak i jinde se to stalo, konati služby Boží pro eské
a polské dlníky ise zpvem a pobožností esko-polskou). Le vlády
státek tch poátkem prosince zprávu tuto vvvrátily. v žádném
knížectví a vévodství sasko-duryských prý podobný zákaz vydán
nebyl. eští a polští dlníci prý chodí na práci do kraj tch od dávna
a súastují se služeb Božích tam, kde práv jsou. je-li tam katolického

chrámu Pán. ale ani oni dosud nežádali o nijaké národní pobožnosti,

ani žádný cizí knz jim kázání nekonal a tudíž ani vláda prý nemla
píležitosti nco podobného zakazovat. — Dle všeho by ani vlády
státek tch nerozpakovaly se uiniti totéž co vláda pruská ve Vest-

fálsku, vykázavši tam odtud slovinského a polské knze, kteí Hdu
hornickému tam nasthovalému chtli obas skýtat náboženskou útchu.
O polské horníky ješt jakž takž stará se biskup píslušný (paderbornský
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na p. zavedl vyuování polštin v seminái), he však te bude se

slovinskými. eští dlnici i tam sic zabloudili, ale málo.

Otázka, zda university i semináe bohoslovné jsou pro vychování

a vzdlání knžstva vhodnjší, zplodila už v Nmcích skoro celou

literaturu, zvjášt tento rok (1900.) u píležitosti zamx-šlené fakulty

theolog, ve Štrassburku. Nepátelé volnjšího vzdlání universitního

odvolávají se na koncil tridentský. jenž odporuil biskupm semináe,
jako pimenjší. Pátelé seminá vychás^ejí z ad seminav a pátelé
universit opt z tchto. Dle toho soudíc, bylo by záhodno ponechati

obojí vedle sebe, i semináe i university. Už vzájemná rivalita obojí

ústav by udržovala na vyš^í úrovni. V Nmecku ostatn jak správn
podotýká prof. Schanz z tubinské university, jest to otázkou cti pro

církev katolickou, aby byla zastoupena na universitách nmeck}'ch.
Dnešní svj „besitzstand" na universitách nm. musí katolíci plnv^m

úsilím hájiti, aby nepropadli neutšenému stavu bohoslov-
ného školství v zemích románských a tak teprve nepodali

dkaz o tom, co stále jim nepátelé vytýkají, osvtové >inferiority

katolicismu'^.

Le na smutný následek volného pokroku vdy bohoslovné. jaký
z universitního studia prý vvplývá, poukazuji práv v Nmcích. Tak
známý prof. Alb. M. Weiss, sám sice z university katol. ve Fryburku
švýcarském, v posledním sešit lineckého „Quartalschriftu" sebral adu
citát z dl moderních reforraist katolických a ukazuje, co vše už

jest podle nich v církvi pežilé, pouhou zajímavostí a starožitností

(„Curiositaten und Ladenhuter~), tak že církev stává se pomalu skla-

dištm takovýchto starožitností — nebo moderní katolíci odhazují

skoro všechno. Obraz jest sice siln pekolorován, ale základní pod-

malvka jeho jest pravdivá. S druhé strany však zase právem vytýkají,

jak sám prof ^Yeiss pipouští, pravdivé mnohdv nedostatky. Jen že

upílišují. „Není prý tvrdým úsudkem, že 20. století nebude už vdecky
jiného náboženství chtít znát. než historického'^ — kdyby šel totiž

vývoj podle reformismu dále.

Proticírkevní politika francouzské vlády rozvinula

se v podzimním zasedání snmovním i mimo n v plné síle. Vláda

v tomto smru své politiky vidí nejjistjší záruky svého trvání —
nebo levice snmovny, z níž vláda vyšla, ve své rznosti nezná jiného

tmele než proticírkevní, protináboženské výstednosti. Po novém roce

dojde na snmu k pojednávání pedlohy o spolenostech a jejich

majetku. A zákon všeobecn koncipován o spolenostech vbec, pece
ani vláda se netají, že jedná se jen o jistý druh spoleností — nábo-

ženské, církevní, ádové spolenosti a jejich majetek. Nebudou
postiženy ani obyejné obanské spolenosti, ale ani jiná vyznání

než pouze katolické. Pedseda ministerstva ve své ei toulouské ne-

dávno ocenil tento majetek „mrtvé ruky" pes 1 tisíc milion frank.
Díve už v zákon o dani z majetku mrtvé rukv ocenn majetek ten

na 2 miliardy a roní dchod vypoítán na 435.424.912 frank. Vláda
skonfiskujíc majetek tento, chce sama z jistiny 2 miliard vypláceti
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ron procenta na náboženské úely, ovšem na takové asi, jaké ona

sama bude chtít uskuteovat. Chce tím získati vliv na ády a kongre-

gace, tak jako skonfiskováníni majetku církevního a vydržováním
biskupv a farního duchovenstva dostala vliv na hierarchi svtskou.

Vláda zajisté poítala vysoko, oceujíc majetek kongregací pro

výmru dan. V listech však kolují povsti o jmní 10 miliard! A
poukazuje se hned na to, že jmní to jest špatn spravováno, dává-li

10 miliard jen 435 milionu fr. dchodu. Le i tak by dchod ten

rovnal se 4"35Yo ^ chce-li vláda budoucn k cirk. úelm kongre-

ganím dávat jen 25 až 3Vo ze 2 miliard (50 mil. fr.). tedy vidt,

že i dle svých vlastních výpot znanou ást chce zašantroit pro

bezedné státní pokladny. Všech kongregací francouzských jest 1231,

v nichž žije 30000 eholnikv a 130.000 eholnic. nepipadá tudíž

z toho dchodu tebas ohromného ve svém celku, tak mnoho na jednu

osobu: 2<00 fr. asi, kterýžto znaný sice dchod ovšem ve skutenosti

neexistuje, nebo obytné budovy na p. nic krom výloh na správky
nenesou. Ale i kdyby byl skuteným, nesmí se poítat, jakoby na jednu

osobu pipadal, proto že pi každé kongregaci živí se nkolikrát tolik

osob chudých, nemocných, vkem sešlých, sirotkv a dítek opuštných,
chudých.

Vláda Waldeck-Rousseauova slit(jvala se nad suspendovaným
bývalým profesorem abbé Loisy a dala mu místo na Sorbonn. Dne
12. prosince ped natlaeným sálem zvdavých pednášel nov dosazený

uitel Star. Zákona poprvé „báse o stvoení" — „poéme de la Création".

innost jeho jak už titul pednášky oznauje, bude tedy v dosavadním
duchu.^ pro njž práv byl církevn stíhán.

ínské boue stály život dle anglické jedné poloúední zprávy:

6 biskup, 28 knží a bratí laik, 17 sester eholnic 25.000 domo-
rodých kesan — vesms katolík. Ztráty na život u protestant

jsou ojedinlé pro ídkost a malý poet jejich, pi kterémž zanikají

mezi lidem v nezvstnosti. — Poslední sešit ímské revue „Civiltá

Cattolica" pináší obšírný dopis missionáe katol. v Zikaveji, psaný
koncem íjna, v kterémžto dopisu vykládaje hnutí boxerské a jeho

píiny, hájí missionáe katolické, jakoby oni byli zavdaH píinu
k bouím a vybíjení. Hnutí boxerské jest prý staré hnutí v Santungu,
už poátkem století vládou ínskou samou potlaené, ježto bylo proti-

dynastické. V tajnosti spolky boxer bujely dále, vedouce ve skrytu

stále ješt protidynastické rejdy, konen však zvrhly se v pouhé
loupežné bandy z jedné strany, a ve spolenosti ochranné, jež provázely

kupce po kraji a hájily je proti rozvtveným bandám loupežným.
emeslo pstních bitek, bitek na nože a hole stalo se povšechným
v Santungu. jedni ho užívali k zábav a výdlku, druzí k obran.
Le ve spolcích boxer, bandit, nevyhynulo pece pozadí politické.

Toto však bhem století od dynastie obrátilo se proti cizincm, i) Když
cizinci po válce ínsko-japonské najednou obdaeni rznými koncessemi

') Heslo boxerské zní: »fou-tsing, mjé-jang,« což znaí ssláva dynastii Tsing,

~mrt cizincm, « ne tedy kesanfim.
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za pomoc poskytnutou, poalo to víiti mezi spolenostmi boxeru. Za-

brání pístav ínských, nejdív Nmeckem, potom Ruskem, Anglií i

Francií dalo hnutí boxerskému poslední podnt. Spolky už organisovaly

se veejn proti cizincm a innosti jejich se úady nestavily v cestu,

naopak s vrchu veškeré obranné kroky zdržovány, ba i trestány. Z po-

átku jen obtžováni cizinci a kesani, kteí jako stoupenci missioná
cizinc spolu upadli v nemilost; pozdji jmní kesan nieno, mis-

sijní domy a kaple zapalovány a boeny. Zárove hnutí ze Šantungu
peneslo se do kraje Cíli a do Pekinu. Missioná zpravodaj zpíma
podezívá vládu, že si je zavolala blíže k hlavnímu mstu a zrovna

k paláci, aby ho použila proti nenasytné cizin. Xebylyf ani vlád
ínské ani boxerm^ neznámy všemožné ty návrhy v Evrop na roz-

dleni a rozervání Cíny, a hnutí v lidu samém vzniklé zdálo se že

pišlo vlád jako na zavolanou. I kdyby byl mons. Anzer (nmecký
krajan, viká v Šantungu) skuten dal císai Vilémovi radu. aby zabral

Kiaoou jako nejvhodnjší pístav, nemže se to vytýkati missionám
kat lickým, že oni boue vyvolali. Nmecko bylo by tehdy tak i
onak vystoupilo s velkým požadavkem vi ín, a jakýkoliv by ten

požadavek bvl býval, i bez rady mons. Anzera, hnutí boxer už bylo

na propuknutí a bylo by propuklo. — KSantunský guvernér Juhjen

v rozmluv s tímže mons. Anzerem pravil ovšem pirozené mínní
íana: „Kdyby missionái nebyli pišli hlásat své náboženství v Šan-

tungu, nebyli by bývali zabíjeni, a vaši krajané nebyli by mli píiny
zabírat Kiaoou. A když tak vaši missionái stali se píinou neštstí

pro Cínu, nedivte se. že mandarini a lid vás nenávidí a hledí se na

vás pomstít." — Je li dvod tento platný v oích íana, nemže býti

platným v oích Evropana a kesana, který zná povinnost uloženou

svtu kes. samým Spasitelem, jenž ekl: jdte a ute v.šecky národy.

Slabost eírke vn-farního života v Rusku (pravosl.)

píše \,Cerk. Vstník" (. 47.) jest zjevem v oi bijícím a proto pokusy

oživiti záležitosti kostelní a náboženské v každé farnosti možno jen

vítat. Jedni hledí k tomu konci opíti se na církevn-farní bratrstva

(„popeitelstva"), le jiní mají tyto ústavy za nevhodný k tomu, už

pro jejich stanovy a stav nynjší. Z úedních údaj o tchto „kostelních

hospodáských" úadech vidno. že ^popeitelstva" sic vnují znané
obnosy na udržování a okrašlování chrám, ale jiných úelvi zvlášt

dobroinných a jiné psobnosti tém ani nevykazují. A tak už ani

v okruhu své dnešní stanovené psobnosti nepracují popeitelstva tolik,

kolik by mohla a mla, neplní se zdarem své vlastní úkoly, ne. bjimají

všech stránek náboženského života ve farnostech. Popeitelstva vlastn

jako úední sbory církve laické nemají ani té síly, aby všechny

farníky v tsný a vnitním životem oduševnný spolek slouila, nebo
úast farník v nich jest stanovami velmi omezena: volí jen do nich

leny, mají právo a povinnost pispívat na výdaje a každý rok vy-

slechnou celoroní úty. Mnozí z duchovenstva tudíž za to mají, že

teba zídit ve farnosti zvláštní bratrstvo, jež by mlo za úel: vzá-

jemnou pomoc farníkm v mravním život, podporu ve hmotných

1



Eozhled. 57

potebách jejich, okrašlování chrámu Pán, zízení školy a knihovny

a zabezpeeni farního duchovenstva (!j. Nejdíve by leny bratrstva

stalv se osoby vynikající ctihodností, starostlivé o svou duševní spásu

i spásu bližních. A pomalu by bratrstvo to zabíralo i jiné farníky až

by celá farnost poutána byla jednou páskou ke chrámu, k sob na-

vzájem a ke svému duchovenstvu" . . . Podobné spolky a bratrstva i

u nás zajisté psobí k oživení náboženského života — ale pece i bez

nich beze všech náboženský život ve farnosti nebývá tak na scestí,

nehybný a bezpomocný jako v pravoslavné církvi, vinou knžstva
jejího samého. Nebo že i tam mnoho osobnost knzova, jeho obétovnost,

pracovitost, vzorný život rodinný mnoho zmže, toho teme jinde do-

klady. „Podolské eparch. vdomosti" pinášejí úryvek z vypravování

jistého staikého venkovského faráe (popa): Pijel jsem do farnosti

s ženou a krom jednoho rubla a 30 kopejek (1 zl. 55 kr.), co mi
zbvlo z jejího desítirublového vna. jedné kraviky a jediné knžské
ízy, neml jsem nieho, ^arnost byla jednou z nejbídnjších v eparchii

(diecesi): fara skoro v rozvalinách, hospodáských stavení pi ní nijakých;

kostel staiký. Bylo tžko žíti. „Matuška" (popova žena) sama myla
podlahu v kostele. Mnoho práce stálo pivábiti k sob lid selský a

získati je. Ve vsi farní byl statká katolík, byl tam i katolický ki stel

a knz, který byl velmi ilý a cítil se jakoby pánem v celé osad.

Byla to zkouška, ale obstál jsem v ní: dnes když provedu porovnání

mezi tehdejškem a dneškem, pomyslím si, vykonal jsem svou povinnost.

I chrám Pán jest dnes sliný a pkný, školy jsou tyry, a co hlavního,

lid jest poádný, pravý ruský lid s krásným, pímým srdcem a

dobrou duší. Všichni farníci vyrostli na mých oích: já s matuškou
jsem je vychoval a vypstoval. Co eknu, to mi udlají: znají, že

nechci leda jejich dobrého. Opilství ve farnosti je neznámo, všichni

farníci jsou leny spolku stídmosti. V osad také není jednoho lovka,
co by neuml íst a psát. V kostele zpívá dovedný sbor, a všichni

slin odpovídají. Je to štstí te a radost vidti plody práce své. A
plody ty získány jen závodním v mravním piinlivém živnt s katolíky.

Je to vlastn pirozeno, že ve smíšených osadách ob strany,

oboje vyznání je pozornjší na svj mravní a náboženský život — a

tudíž i pravoslavná farnost bývá poádnjší. Také už k vli soupeství

s katolickými knžímí ve „vrácených" eparchiích jihozápadních ne-

pijímají už biskupové pravoslavní knze pouze seminá odbyvši, žá-

dajíce po nich akademické vzdlání bohoslovné. Kraj sám ostatn jest

i kulturn i hospodásky pokroilejší, a není tudíž té lhostejnosti,

línosti a nevdomosti, jako na východ a v zastrenjších koutech

stední i severní Rusi.

Ruská missie pravoslavná mezi Syrochaldaey v Persii — potebuje
penz a penz, tak vykládal nedávno missioná Ó. Theofylakt do Persie

pedloni vyslaný. Pravoslavná missie za dv léta pipojila k církvi

pravoslavné na 20 000 Syrochaldejc. Zízeno už na 40 farností, každá
s jedním knzem; založeno 60 škol, v nich vyuuje se na 2000 dtí
chaldejských. Na neštstí však mezi Syrochaldeji zuí všude úžasná
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bída. Syrochaldejci všichni do slova jsou žebráci, a i jejich arcibiskup

patriarch mar Simuk nemá práv tak nieho ale pranieho jako jeho
vící. O pouhých biskupech, jichž jest 12, a o knžstvu samém neteba
ani hovoit, ti už docela nijak se neliší svou bídou od lidu. V kostelích

není žádného náadí a nádobí, rouch kostelních žádných, ani zvon;
nejsvtjší tajemství oltání koná se v hlinný^ch kališích, v nkterých,
zvlášt už proto bohatých, chrámech mají — olovné kalichy. — Svou
missií mezi Syrochaldeji ruská pravoslavná církev však ásten ruší

politickou akci diplomacie ruské v Persii: ujímá se církev lidí v Persii

nejopovrženjších a nejposlednjších.

Vídeský „Slovanský Vk"^ soustavn pstuje rubriku o slouení
církví, vlastn o slouení Slovan v jedné církvi. V posledním 9.—10.

sešit píše o tom známý už z dívjších našich zpráv apoštol staro-

katolicismu mezi Rusv A. Kirjev. V krátkém dopise svém dotýká
se jen stžejních otázek: v em církve mají nezmnitelný základ, a co

je vedlejším pídavkem obadu a správy. Ono musí zstat i ve spo-

lené kesanské církvi, a pokud tam se rzní, musí zavládnout jednota.

Starší nauka musí rozhodné uznána býti za smrodatnjší. Nemusí býti

jednoty ve vcech obadu, správy, discipliny. Také ne v tom, co není

naukou dogmatickou v písném slova smyslu, nýbrž pouze „mínním"
(nauka o oistci?). Nesmí se dále žádat, aby nauka i základní a

dogmatická, pronášena byla na obou stranách tmiže slovy, touže

formulí. Vždy i pod touže formulí pece jen vzí subjektivní smysl,

jejž každý dle svého do ni vkládá: dle svého pedbžného vzdlání,

fondu duševního, chápavosti, temperamentu; tutéž svou víru a svj
náboženský cit vyjádí pece Syan nebo Afrian zcela jinými slovy

než chladnokrevný Skandináv. Le hlavní píinu spatuje A. Kirjev
ne v rznosti obad a mínní, ani v rznosti formulí téže nauky,

nýbrž v nedostatku lásky, blahosklonnosti k bližnímu, v hrdosti a pýše

lidské. Tato na obou stranách diktuje: a on se podrobí, a on pijde

a pokoí se. a on prosí, on mne potebuje, ne já jeho!

„A jak asto pro nás samy ani nepozorovan tento špatný ne-

kesanský pocit hrdosti a malicherného sebevyvyšování skrývá se

v njakém temném koutku srdce našeho! Jak asto tato ubohá naše

ctižádost nedá vyrsti bratrským stykm mezi ctiteli Krista, toho

božského vzoru mírnosti a tichosti! Budnie vrnými dávnému pravidlu:

in necessariis — unitas, ^in dubiis libertas. in omnibus charitas;

pracujme a doufejme!" — Škoda, že i v samé ruské církvi zstává

asi Kirjev s takovouto jtrognosí smíru osamocen. A i tato jeho smílivá

slova platí asi více: starokatolíkm. sektám protestantským a východním,

sotva však katolíkm. Z jeho dosavadní innosti ve prospch- staro-

katolicismu nijak ta „láska a blahosklonnost k bhžnímu" nevyznívala

z jeho eí i vi katolíkm.

Vda a umní. Mánesova výstava ve Vídni pišla skuten
ve šastnou chvilku po Úprkoví, Sochorovi a Hudekovi. Ne že by

I
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dila její nebyla snad vlastní silou upoutala, ale v cizin a i doma
mnoho pi dílech umleckých dlá nálada širokého obecenstva. A v pravou

chvíli pisel i ^Manes" do Vídn, a uml. Víde rovnž byla nadšena.

Sluší pipomenouti, že Mánes jest naší eskou secessí. která už díve
než „spolek výtvarných umlc- odlouila se od Rudolfina a jala se

mezi mladými psobiti pro samostatné vvstupování. A po nkolikaleté

práci podailo se jí vyšinouti se na vdí stanovisko eského umní.
Ti prostední ve ^spolku výtvarných umlc eských" a ti nejstarší

z Rudolfina už nevedou, nedobývíijí vavín, neprorážejí. aspo v cizin.

Brožík a Hynajs, Myslbek. platí sic cizin dosud za první eské umlce,
ale nemají doma školy, dorostu, a .,doba" jejich už ^uplynula". Mezi
mladými v „Mánesu" líbili se Vídni zvlášt Bílek, jenž už i díve ve
yíde.ské secessi vystupoval, dále Aleš, Preissler. Slavíek. Sucharda.

Švabinský a j. V umlecké tvorb Rakouska zaujímá dnes umní eské
svou rázovitostí první místo.

Souasn s Mánesem vystavoval souborn svá díla krajináská
Václav Radimský. eskv umlec v Paíži žijící. Radimský nesklízí

poprvé obdiv ciziny. Už nkolikrát se jí pedstavil a získal si uznání.

Posudky vídeských list shodují se v tom. že Radimský mistrn chápe
pírodu a umleckv vrnji znázoruje: zvlášt malba vod se mu daí.

V pírod jeho lze sníti, jmenovit v lesních partiích jest mnoho kouzla.

K pírod své nepotebuje lovka, aby byla zajímavou a dokonalou.

Tvoí lehko a jist, každá studie a skizza stává se u nho hotovým
obrazem. Jest individualitou, jež si vvtvoila svj vlastní ráz a svou

vlastní techniku, tebas se pimykala k široké škole pleinairu.

Ze také eská skladba hudební i virtuosita dobývá si

úspch v cizin, pravili jsme už nejednou ve zprávách svých. Toto
léto chystají se dv menší eské opery na cestu po cizin: plzeská
na Rus, brnnská do Krakova. Brnnskv sbor už i díve podnikával
tournée po jihoslovanskvch zemích, nvní obrací se i do Polska, kdež
umní eské rovnž pes pofranilost a ponmilost šlechty polské zainá
získávat si sluchu. Umlci eští ostatn už dávno pijímáni sympathicky
na scénách polských, tak jako polští na eských. — Koncem listopadu a

poátkem prosince vystoupila pohostinn ve Lvov operní pvkyn
pražská Rže Koldinská. jež pes nepíznivou náladu tehdy ve Lvov
rozporem sboru divadelního i obecenstva .s kapelníkem echem Celanským
získala si pízn a uznání obecenstva. Celanský. proti nmuž pro jeho

písnost ve sboru i vi prvním umlcm scény polské povstala ne-

návist, jež z umlc penesla se do publika, pes všechny snahy editele

Pavlikovského udržet si tak výtenou silu pro orkestr. musil podati

za propuštnou. Xa otevené scén vypukl mezi Celanským a prvním
tenoristou Myszugou spor. pi nmž Celanský s nemístnou poznámkou
obrátil se i do obecenstva, ímž zadal si veškerou jeho píze. Pes to,

že. odborníci uznávali veliké jeho zásluhy o orkestr, jejž dokonale

zorganisoval a vyvedl na takovv stupe dokonalosti, na jakém nikdy
ped nim nebvl, pece byl nemožnvm dále ve Lvov. Zvlášt když
protieské, ale rozšíené !^Slowo Polskie'' jalo se o nm roznášeti, že
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se urážliv vyslovil o Polácích. Také proti editeli Pavlikovskému
samému, jenž Celanského chtl vší mocí udržeti, obrátila se nelibost

sboru i jisté ásti publika, jež však po nkterých výstupech zahalena

velikou akcí smiovací, již jak sbor divadla, tak umlecké a literární

kruhv Ivovské mu uspoádaly; bylo však už na tom, že nov vystavená

scéna Ivovská zvistane i bez kapelníka i bez editele. Lvované mají

v krvi pece jen mnoho židovského buntovnictví. — V Petrohrad
hodlá koncem tohoto msíce uspoádati známá i z pražského vystoupení

pí. Gorlenko-Dolina nkolik eských koncert za spolupsobení esk}'ch

virtuosv a z eských skladeb.

Na pražském divadle národním tak zvané „lidové veery"
y sobotní veery utržily fiasko. Jak Bjornsonovo ^Nad naší sílu", tak

Šimákovo: „Na jiném vzduchu" netáhlo tolik, jak by bylo mlo, aby
pi sníženém vstupném hráti se vyplatilo. Toto tahání „lidu" do divadla

není zajisté ani dle chuti lidu, ani dle chuti obyejného zámožného
publika; toto zstalo na takové veery zúmysln doma, a onen nepišel.

Kdo pak se také má dát vytáhnout na oi širokého publika pod vlastním

jménem — quasi žebroty! A nic jiného není takové stigmati.sování

„her lidových". Výbr a hra pelivá to nespraví. Ostatn i druhá vc
je tu: jsme pesvdeni pes všecko deklamování moderních o úkolu

vážnvch thematickÝch nebo realistickvch kus. že lid po takové zábav
netouží, ponvadž tomu obyejn nerozumí. Lid chce nco vidt, smát

se a bavit, po pípad býti dojat a plakat anebo chce muziku, a o slovo

pak nestojí. Lidové veery prý také po dvojím tom pokusu pestanou.

V mstské rad pražské zavznla onehdy stížnost — na boení
starých památek (11. prosince) a sice na erár si stžováno! Na-
porueno editeli musea, aby vždy z rumovišt vybral cenné zbytky

a dal uložiti v museu. Pi jednání o ustanovení soupisné komise
bylo navrženo vylouit všechny leny pespolní, nepražské, ne v 7

jejich tvrtích bydlící, le návrh ten nepijat, ponvadž by byli musili

vypadnout nejlepší práv znalci umletí.
V 10. ísle pináší pražská Alétheia zprávu komisse mstské

rady pražské o pomníku Husov. Ze zprávy vysvítá v historickém

pehledu všecbno to jednání a tahání o místo pomníku, pi emž tvero
míst navrženo a opuštno: malé námstí staromstské, václavské nám.,

betlémské nám. a na staromstském velkém námstí místo, kde stojí

Mariánský sloup. Boue, jaká proti odstranní sloupu se pozdvihla.

v mstské rad a v komissi úinkovala, nebo protiveno se tomu od

poátku. Ze zprávy konen vysvítá, že poslední rozhodnutí uinno
v ten smysl (na návrh samého spolku pro zbudování pomníku Husova),

aby socha postavena byla stranou v severní polovici velkého námstí
staromstského, tedy kus vedle sloupu Mariánského, jenž tam státi

zstane. Ve zpráv vyliuje se spolu historie a právní pomr obce ke
sloupu, jakož i nadace s tím sloupem spojené. Zpráva zárove udává,

že pro postavení pomníku na velkém staromstském nám. došlo mst.
radu 388 žádostí, proti nmu jen 361 A to po tom všem rozilení,

jaké z Prahy se pokusili zpsobiti!



Rozhled. 61

V jednom z poslednícli ísel „Rozvoje" zmiuje se Em. z Leše-

hradu o hojných básnických pracích poslední doby za to o

skouposti prosy románové, hledí toho dvod ve slabé domácí
škole romanopisecké. vedle níž poesie eská znan jest vyinutjší.

Ale mladí prý už obracejí. Zaínají žíti a budou psáti. — Myslíme, že

zjev ten není práv potšitelným. Jest známkou, že naší mladí lidé,

kteí v sob poetickou strunu cítí a kousek toho umleckého nadání

mají. neumjí i nechtjí intensivn a dlouho pracovat. Taková lyrická

básnika se napíše za hodinu — pi nejtžším pilování — za týden i
msíc je jich malý svazeek, vydá se to za rok, a autor hrav pijde

ke jménu spisovatele a —• básníka. A lyrická nebo jakákoliv kratší

básnika se aspo prostedn podaí leckomu, kdo trochu etl a trochu

umlecky cítí a pozoruje a umí reprodukovat. Ja, pane — to však

k napsání románu nestaí, totiž k dobrému románu. „Psohlavci'^, nebo

„U sndeného krámu'- a tebas i ta lehká, jakoby nahozená jen

„Májová pohádka" zajisté nepovstaly za msíc, ani za nkolik týdn
v hodinkách volných nápad, hravé snivé chvilky, kdy lovk po
denním úad odpoívali Romanové dilo musí býti myšleno a pracováno.

K tomu nestaí nápad a nkolik hodin pro vylití na papír. Ze i básník

drobných básniek a krátkých prací se mže udít a upracovat, jest

ovšem též možno — ale Vrchlického máme jen jednoho s jeho obsáhlým
životním dílem. ísašim mladým lidem schází píle, vytrvalost, sebe-

obtavost a vážná pracovitost — ne snad ani nadání románové. Hrají

si. ale nepracují — proto netvoí prosou.X které povídky V. Kosmáka se svolením benediktinské

knihtiskárny v Brn jakožto jedin oprávnného vydavatele pekládá
do charvatštiny p. Štpán Zgurié, kaplan v Stubica Gornja.

Od íjna m. roku vydává p. Dr. Zdenk V. Tobolka u Dra Fr.

Bakovského v Praze msíník „eské knihovnictví-, obratn
redigovaný, zajímav informující. Mezi jiným je tam však také návrh

pp. Fr. B ažky a A. So^y na zízení malé knihovny pro lid,

totiž o 50 knihách. Výbr jest ovšem nesnadný, ale že by v takovéhle
knihovn ml býti na p. Herbenv Jan Xepomucký (!) neb Harlikovy
básnické spisy neb Lechlerv Jan Hus neb Zeyerv Jan Maria Plojhar,

to snad není mínno vážn?! To by ti pánové lidové knihovn divn
rozumli!

Pražskými listy prolétla zpráva, že nový román Petra Kopala
„Apostati" v polovici tisku zastaven na pokyn vyšší instance —
pro obsah sviij. Také Henr. šl. Ba ar, dostal prý z Prahy pokyn, jak
má a jak nemá psáti ve svých velmi pkných povídkách z knžského
života o „farských hospodyních". Bezpochyby v minulém roníku „Nov.
Života" „farská panika" podsila pány na hoe, aby snad ješt
horší vci nenásledovaly. — V Paíži chystají nkolik vybraných
národních písní eských v pekladu M. Legranda s illustracemi

Muchy a Alše; harmonisaci nápv obstará L. Kuba. — V „Revue
Universelle" vyšla známá z prémií uml. Bes. píse „Sirotek" s ill.

Alšovými rovnž v Legrandov peklade.



62 Rozhled.

Varšava a s ni celý národ polský slavil tyto dny okázale jubileum
svého velikého romanopisce, Sienkiewicze. Dne 22. prosince sla-
vena 25 létá psobnost jeho: slavnost uctna mší svatou již

sloužil svtící biskup Euszkiewicz, na to slavnostní akademií, pi níž

odevzdán Sienkiewiczovi statek darovaný mu jeho ctiteli. Oblegórek.
Pi tom podána mu adressa všech dárc k tomu úeli píspvek slo-

živších. Adressy a pozdravné telegramy, pípisy, dary sešly se z mnohých,
pemnohých míst polských i ostatního slovanského, ba i cizího svta.
Také spisovatelé a pední mužové eští poslali pozdravnou adressu
s mnoha podpisy a básni Jaroslava Vrchlického. „Ruská ]\Iysl" poslala

jubilantovi vkusn dlanou skínku s vnováním polsko-ruským. Velice

pknou procítnou eí dkoval H. Sienkievricz za statek jemu na
památku vnovaný. Pravil: Tžko je mi vypovdt slovy, jak velice

vzrušuje mne den dnešní a všecko, co m v nm potkává. Já, jenž
pro práce své mnoho jsem se obíral minulostí, v nejhlubším dojetí

sob pipomínám, že v dávných asech tak práv odmovali rytíe,

proslulé odvahou a obtavostí. Dnes však nestaí jednotlivých chvilkových
inu, ale práce dlouhé, vytrvalé, každodenní. A tak tedy tuto mou
práci mi vynahrazuje otina zpsobem nejspanilejším, nejšlechetnjším
a nejsouhlasnjším s naší tradicí — neíjof odmuje zemí. Nic ne-

pichází bez trudu, protož i já musil jsem tvoiti v potu tváe své,

ale mohu íci, že Bh požehnal mé práci. Získal jsem si lásku svých,

uznání cizích a dokonce i pomrný dostatek. — Pouze jediné mi schá-

zelo: zem, ta zem, z níž všichni jsme vyrostli, která jest a bude ne-

podvratnou podstatou života a nesmrtelnou matkou pokolení. A tu hle,

otina m vyzývá a nabízí mi kus té naší zem, pro niž jsem pracoval,

obtuje ji mn a mým dtem. Dvojnásobný to dar, nebof to dar pro

srdce i pro duši. Po práci, po vysílení pichází asem chvíle nedvry,
zda ty námahy, jež lovk podniká, jsou užitené, zdaž ten chléb, jejž

lovk podává, jest zdravý a živný. A vy tím darem pinášíte mi
uspokojení. Církev Tvojimi ústy. dstojný ote. praví mi: boj dobrý
bojoval jsi; otina mi v Tob praví: pracoval jsi dobe, dával jsi zdravý
chléb a tu ta zem a ti je vysvdením služby té. Co za radost, co

za uspokojení pro mne! Jaká památka to na tento den pro mne i moje
dti po všecky dny života jejich. Kde najdu slovo dík. jak je vyjádím,
nevím. Ze srdce se mi vyzývá pouze zvolání: Bh zapla — a necha
žije, nech kvete to velké srdce spoleenstva, které tak umí cítiti a

tak odmovati,"
2. prosince dáváno ve Varšav 500té pedstavení nejoblíbenjší

národní opery polské „Halky", která zaujímá v repertoiru polském
totéž místo co naše -Prodaná nevsta", ovšem že jiného genru. —
Dne 5. otevena u pítomnosti ministra vyuování polská akademie
umní v Krakov. — V Lodži ohlášen literární a umlecký týdenník

„Swiat" pod redakcí Maryana Gawaíewicze. — Pro obor starožitnictví

v knihotisku a knihovazb pone novým rokem vycházet i v polštin

asopis pod názvem „Ksiažka", o 3 msíce tudíž mladší než naše

„. knih." — Ve Lvov hráli 8. prosince Blodkovu operu „V Studni"
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poprvé. Pijata pízniv a dávána už nkolikráte od té doby. — M,
Baluckého 32tá komedie „B 1 a g- i e r z

y
" v Krakov nedávno pi

prvním pedstavení skoro propadla, le slibují jí tenái její lepší

úspch jinde: v Krakov prý jsou píliš písní kritikové. — Rydlovo
„Zaarované kolo" pedlává se na ruskou operu; na libretto

Kalinoviovo hudbu složí první ze skladatel rus. Rimski-Korsakov. —
Dne 15. prosince oteven palác umní ve Varšav, obcí pro

obrazárnu její a vbec za útulek umnám" postavený. Jak už jsme
minule nkdv pravili. Varšava umleckého musea už skuten postrádala

a galerii obraz zddných obec musila pechovávat v bednách. Slavnostní

okamžik znesváen osobním skandálem k nmuž píinu zavdali dva
ze znamenitých malí polských, editel krak. akademie Faíat, a miláek
císae Viléma Vojtch Kossak Falat vjtal Kossakovi veejn pi aktu

slavnostním poliek! Eeditel Fatat ihned vyveden a pozvání pro nho
k dalším slavnostem odvoláno. Kossak Faíata vyzval na souboj, jenž

skonil bez ublížení obma. Píinou byly osobní urážky.

V den otevení paláce umní zahájena spolu píležitostná
výstavka umní výtvarného asi 300 prací nejznamenitjších umlc
polských.

Petrohradská carská akademie nauk oslaví 29. prosince

(11. ledna) své 175 lete jubileum založení. Dne 14. prosince

odbor akademie pro e a literaturu ml volbu nových „nesmrtelných",

pi níž zvoleni dvoutetinovou vtšinou: Konst. Konst. Arsenjev. Petr

Dimitr. Bobor\-kin, Sergej Vasil. Maksimov a \nadimír Vasil. Stasov.

— V Teheran postaven pomník otci moderního dramatu ruského

Gribodovi, pispním ruského vyslanectva v Persii. jež tím uctila

památku svého pedchdce. Gribodov v Teheran ve vzpoue perského

lidu též zahynul. Dne 5. prosince otevena pi medicínském ústavu

ženském první ženská klinika — s doktorkami, studentkami,

pacientkami. — Na „malém divadle" na Fontánce v Petrohrad dávána
poátkem prosince „prvina" dramatu Jefrona a Krylova „Kontra-
bandisté", dávaná už dávno ped tím se širokým úspchem v Odsse,
Kyjev, Jelisavetgrad, pod názvem „Synové Israele". V kuse tom
prostedí a osoby výlun jsou židovské, není to však kus antisemitský,

nýbrž reformn nebo Liberáln semitský. Utoí proti tyranii kahal
(obecních rad žid.), které drží lid v nevdomosti a vykoisují ho. Ale

petrohradskému kahalu se to nelíbilo, že kus ten chtjí dávat i v Petro-

hrad, íšakoupili si tudíž židé vstupenek už naped a dostavili se do

divadla v hojném potu. Tu pak od poátku hry až do konce jejího

syeli, dupaU, pískali a dlali takový hmot, že ani slova s jevišt

nebylo rozumt. Obecenstvo ostatní, editel i policie marn se snažili

zjednat klid. Židé pedstavení ohlušili. Rozezlení nad touto svévoK a

nedtklivostí židovskou pobouilo veškeré kruhy obanstva petrohrad-

ského. Trefn podotýká „Svernyj Kurjer", že Rusové by musili vy-
pískat celého Ostrovského, když do tak drsného svtla postavil celý

jeden stav života ruského, kupectvo — a mnoho jiných autor pro to i
ono obvinní. Pro povahu židovstva jest pípad tento nad jiné význaný:



64 Rozhled.

takoví jsou vždy a všude. Oni psut kde co kesanského, jich nikdo

se nesmi i nemá aspo v žádném ohledu ani dotknout!

Stoleté narozeniny Franc. Prešérna oslaveny 3. prosince

tichými slavnostmi védecko-literarnimi, nejen v Lublani, ale i v jiných

slovanských mstech, zejména v Praze a v Záhebe, kdež jihoslovanská

akademie vnovala bratrskému básníku slovinskému celou slavnostní

schzi. Pro široké vrstvy lidu oslavovali Slovinci jubileum to už v lét.

— Dne 22. prosince otevena v Záhebe slovinská umlecká
výstavka, jež z Lublan celá tam byla penesena. K otevení do-

stavili se etní hosté slovinští. — Charvatské „Knižovno družstvo"
ve své nedávné valné hromad podalo výkaz len a jmní svého za

první rok svého trvání. ítá celkem 315 len, z nich v Záhebe
samém 148. Spolek má tyry odbory: belletristický (50 len), literární

(84 len"), novináský (42 len) a hudebn-umlecký (30 len). Úelem
spolku je podpora a pomoc ve stáí, jakož i osielých rodin spisovatel

a umlc charvatských.

Podobn jako „Zemljopis Hrvatske" v Záhebe vydává se v Ble-
hrad velké illustrované dílo zempisné a lidopisné „Srbija u slikama"
(Srbsko v obrazích). jehož vyšel první sešit práv. — Po svém boha-

týrském otci ernohorském knížeti Mikuláši, jehož národ 19. prosince

slavil na Cetinji 46 lete jubileum panování svého otce a poctil

jej k tomu dni titulem „královské Výsosti", zddila královna italská

Jelena i nadání básnické. Jen že Musa její není už pouhou Srbkyní,

jako otcova, ale vyjaduje se srbsky, vlašsky, francouzsky, rusky ano

i nmecky! Zajisté unikum v literatue básnické! Básn své podpisovala

poslední as „kraljica Jelena~. Chystá z nich první svazek podat

veejnosti, hlavn písní srbských, vlašských a francouzských. Vedle

Carmen Sylvy tedy druhá spisovatelka na trn evropském.

U píležitosti prvního pedstavení Bran. Dj. Nušicova dramatu

„Tako jemoralo biti"^ („musilo tak být''), jež získalo si v Blehrad
svou silnou stavbou, charaktery i myšlenkou velkého úspchu, pronáší

mostarská „Zora" (ís. 11.) tento soud o dramát srbském:
Máme te pouze dva dramatické spisovatele: Dragutina Iljia a Br.

Kušiéa. Jeden píše historická dramata a druhý ze spoleenského života.

ISe, že bych si pál, aby naše dramatická tvorba svena byla lepším

rukám, ale i jeden i druhý vstupují u nás nyní na pdu opravdu

neznámou. Iljic zahloubal se v dávnou, legendární tajemnou minulost

a ]Sušic zstává mezi námi i otvírá nám oi, jež dosud sic hledly,

ale nevidly. Ob cesty jsou velmi obtížný a trnitý. Jeden šastn už

prošel tuto svou cestu a dospl k cíli, jenž mu z daleka prosvítal,

jako svtluška. Druhý dává se teprv na svou cestu a netrpliv ekáme,
kdv i ten zapomenutý tvoitel dojde do svého cíle ode dneška . .

."

Kámt dramatu „Tako je moralo biti" zkrátka jest ten: dívka

vezme si nemilovaného, ale je mu vrna, vdoma si své povinnosti.

Její muž dopustí se zpronevry, která musí býti rychle ukryta a na-

pravena. Rodina (vlastní) nutí ženu, aby se obtovala— svému bývalému
milenci. Zena se zpuje. Uiní to — defraudace je zatušována, ale



Rozhled, 65

Žena nechtjíc svou hanbu pežíti, bere si život. „Tak to musilo býti".

—- Zoin zpravodaj (Pera Taletov) praví, že námt vybrán z živoucího

života blehradské a srbské spolenosti vbec — z života otráveného

honbou za požitky.

Iv. Vaz o v vydal novou sbírku básní „Pod naším nebem"
í'„Pod naseto nebe"). Je-li ješt nco. co už neopvoval? praví referent

N. Pr. Když Bulharsko truchlilo pod tureckým jhem, oplakával je ve

sbírce „Tágité na B^ilgaria" (Touhy Bulharska), když se postavilo

proti svému vrahu s vysoko povzneseným praporem, on dával výraz

jeho zklamání a nadjím v „Préporec i gusla"; a když se zbavilo

svého jha, on dal nám své -Izbavlenije" (j,Vykoupení"), a když svo-

bodn jsme mohli toulati se po horách i poKch pro své osobní vyražení,

on složil svoje: -Polja i Gori"; a pak .,Slivnica", ,,Chašové" a „Pod
Igoto" (pod jhem) a „Nova Zemja", zdaž všecka ta jména nehovoí
o nejvážnjších událostech naší historie?... Le jako ped lety už

kritikové (Z. Stojanov) vytýkali Vazovu, že dopouští se plagiát (povst
„Mitrofan" místy doslova pejata prý z Gogola), tak opt v novém
vládním list „Vzraždanie" („Obrození") J. S. Andrejin vypoítává
Vazovu, co vše jiného ješt vzal z ruských básník, tak že celé verše

jsou úpln stejný (z Vepibera báse „Sredstvo da nmaš vragove"

a z Puškina báse „Svétskité uslovija"j. Pi plodnosti Vazová takové

reminiscence, ne plagiáty, nic neznamenají, práv tak jako našemu
Vrchlickému je vytýkali zcela nemístné. Kdo mnoho itá, mnoho si

bezdky vzpomíná ze teného.

Ruské „imperatorské geografické družstvo" (obšestvo) vyslalo

loni do Bulharska X. Ovsjanného, jenž po osvobození byl tam krajským
hejtmanem, aby vdecky prozkoumal lid a zemi. Ovsjaný vydal nyní
výzkumy své pod názvem „Bolgaria i Bolgary", v níž vedle zem-
pisných, lidopisných a historických ástí obsažen i popis nynjšího
stavu zem: hospodáského, politického, vojenského, literárné umleckého,
jakož i pidán oddíl o míru a smlouv Svatoštpánské a berlínský

kongress, dva právní podklady nynjšího politického postavení Bulhar:
onen zmaený, tento nedokonaný. Kniha Ovsjanného. pokud se dat týe
jest nejzevrubnjším dosud popisem moderního Bulharska v cizích

literaturách. — O horece novináské, jež v Bulharsku každý rok
desítky novin nad povrch vynese a jiné potopí, svdí mezi jiným i

trnovský vstník divadelní: „Trnovsky theatr" — v Trnovu divadla

není, leda ochotníci; jako stálého divadla a budovy divadelní není ani

v sídelním Srdci — ale asopis už mají a v Trnov k tomu I

Bukovinští Rusí ni slavih 18. listopadu 251eté jubileum literární

a osvtové innosti Omeljana Popovye. némecko-rusínského
spisovatele, jenž asopisectvo a literaturu rusínskou v Bukovin sám
vydupal zrovna ze zem a dosud vtšinou na svých bedrách drží od
slabikáe a kalendáe až po „Bukovinu" a „Bibliotéku dlja molodiži". —

Ve Varšav pone budoucím rokem vycházeti redakcí X. Zygmunta
Cheímického: „Bibliotéka dzieí chrzešcijaskich", ve
12 svazcích ron (svazek o 15 arších, cena 20 kor.), nco ve zpsobe

Hlídka. 5
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naší „Katol. Bibliotéky vzdlávací" Dra Podlahy. Do prvních svazkiiv

uchystáno: Hergenruthrova „Historie všeobecná církve katolické",

„Historie církve katolické v Polsce", „Jedno století ili ruch svtový
v XIX. vku", „Pohební ei Fabiána Birkovského", Kiedczalkowského:

„Studie estetické", Debického: „Studie a rty filosoficko-náboženské"

atd. atd. Jeden svazek v roce vvhradí se vždy pro vc nejaktuálnjší.

Zemeli 1. ve svt slovanském: 27. listopadu Jan Vávra,
editel úvrného ústavu v Hradci Králové, novellistický a dramatický

spisovatel (narozen 19. íjna 1843.) z jeho román, prací známjší jsou:

Ratmír, Konšelova dceruška — z dramatických: Nataša, Pod krovem
otcovským. Konkursy pana notáe. — 28. listopadu V. Iverzen
biblioteka technolog, ústavu v Petrohrad, popularisator pírodovdný;
1. prosince Sergv Ivan. Kor ínský, proslulý cestovatel a botanik

ruský; 4. prosince Alex. Konst. Seller (Michajlov), žurnalista,

národohospodáský a politický spisovatel velmi váženého jména a

charakteru. 24. prosince professor Bronislav Grabowski, polský

„Jelínek" tak íkajíc, nejvroucnjší pítel nás Ceehv a všeho svta
slovanského mezi Poláky. Byl professorem na gymnasiu varšavském,

astochovském a posledn pinovském. Psal nejvíc a nejcennjší vci
jako slavista. cestovatel a nadšený sbližovatel Slovan a podporovatel

vzájemnosti slovanské. Jihoslované v nm našli nejlepšího a nejdkladnj-
šího svého interpreta pro Polsku. S literaturou a svtem eským byl

obeznámen dokonale. Kulturn-historickou a politickou knihou jsou

jeho „Slowianie a Níemcy". Byl též velmi plodným v novelle, román
i dramat. I tyto práce jeho všecky mly tentýž úel jako jeho vdecké
práce o Slovanech: šíit ideu vzájemnosti a lásky. Proto zabíhal v nich

vždy do njakého kraje slovanského, vybíral typické a slavné postavy

z historie Slovan, a spádal na podložce historické pásmo styk v a

vzájemnosti i v dávnovkosti. Le ani romány ani dramata jeho ne-

vyvyšují se nad prostednost po stránce umlecké. V poslední práci

své, nedávno dávané „Prorokyni" splétal jak sdleno už dje eské
s polskými. Xejvýš z jeho prací ješt kladou dramata: „Móciwoj i

Swanhilda", „Królewicz Marko", „jad^nga Tarlówna", „Syn margrafa"

a „Boruta". — 2. V cizin: 22. listopadu v Londýn Arth. Sepnour
Sullivan, nejznamenitjší hudební skladatel Anglie, tak chudé na

hudebníky, rodem Ir (* 13. kvtna 1842), z jehož etných operett

zvlášt „Mikádo" stala se svtoznámým kusem repertoirním. — 2. pro-

since v Berlín Dr. Ludvík Jacobowski. vdce moderny nmecké,
redaktor její revue „Gesellschaft", rodem Polák, ale podobn jako

Nietzsche a Przybyszewski i mnoho jiných „obohacoval" parnass n-
meckv. Vydal ti sbírky básní, prvou „Aus bewegten Stunden" už

o 20 letech. „Funken", „x4us Tag und Traum"; innjší byl v novelle.

Hlavní jeho zásluhou jsou lidová vydání nejlepších básní a písní.

Zemel ve 32 roce.
* *

Z národního hospodáství. Zlepšení zemských financí bylo

hlavním pedmtem pedsváteního zasedání zemských snm: jen že
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se to mlo státi pedlohou, která by byla ode všech 17 snmv a

snmík ve stejném znní a zavas, t. j. do nového roku pijata. Ježto

však jižním zemím na pedloze vládní nezáleželo, naopak s nechutí ji

pijaly a jen po dlouhém umlouvání v anket zemských výbor minulé

léto se podrobily a souhlas daly k podání podobné pedlohy, proto

postaila špatná nálada dalmatského snmu, jehož poslanci rozhoeni
na vládu pro ústupek vi Uhrám pi stavb dráhy Aržano-Bugojus,

a pedloha i zlepšení financí prostedkem zvýšené dan
z alkoholu byly zmaeny. Ostatn i kdyby dalmatský snm byl

pedlohu pijal, byl tu tyrolský, v nmž Vlaši rovnž vlád na vzdory

chystali se k obstrukci proti pedloze té, byl tu ješt kusý snm
gorický, jenž bez jedné poloviny národnostní zasedati a usnášeti se

nemže, a jiné zemské snmy jižní rovnž nebyly spolehlivý: isterský.

terstský ani štýrský, v nmž nacionálové za nepítomnosti Slovinc
rovnž by snadno byli provedli svou. — Dávat vinu snmm, že nejsou

schopny ani vlastního hospodáství všechny spolen se zaujati, vyvozovat

z toho nevhodnost samosprávy zemí a jedinou možnost centralismu,

není logické. Plyne z toho leda to, že v každé zemi jsou jiné poteby,

jiné pomry, a že teprv tedy teba každou zemi jinak spravovati.

Když se centralistická pedloha nepovedla, není to jist dkaz pro

centralismus, nýbrž proti nmu!
Ježto pedloha bude nyní jako íšská podána parlamentu víde-

skému, proto na význam pedlohy i te ješt teba poukázati.

„Sanování zemských financí" praktikuje tu vláda už druhým
zpsobem. První byl, že penechala zemím 6 mil. korun z dan osobní

píjmové. Nyní nastoupena táž cesta. Pirážka k dani lihové není nic

jiného, než že stát ponechává zemím tu da spotební, jež nad 70 a

90 K z hl. líhu rektiíikovaného se vybere. A zvýšení obnášeti má
20 K. Zvýšení dle výroby lihové posledních let vynese asi 19.200.000 K,
což dle spoteby lihové v jednotlivých zemích rozdleno vynese dle

prmru tyletí 1896 až 1899: pro Cechy 19"76°/o celého obnosu, pro

Moravu 16-58Vo^ Slezsko 5;58Vo, Hali 29-77Vo5 Bukovinu 3-31Vo,
Dolní Rakousy 11-31 o/o- pro Štýrsko 3-43Vo, Korutansko 2-68Vo, Tyroly

2.39% a Krajinu r687o- Ostatní zem zstávají se svým konsumem
líhu a tudíž i se svým podílem pod jedním procentem. Nejzajímavjší
jest, že v tomto poadí íslic Morava jde hned za echami, zstávajíc

jen o 3'''o pozadu, a v potu obyvatelstva jest o 13 procent slabší

(Cechy mají 24*^/o všeho rakouského obyvatelstva, Morava jen 9'4<*/g).

Nad své procento obyvatelské vystupují s konsumem líhu zem: Morava
a Slezsko, Korutany zrovna úžasn, mén Hali a Bukovina. Znan
pod ním jsou pivní a vinné zem, echami, Horními Rakousy poínajíc
k jihu^ Dolní Rakousy drží rovnováhu.

Žádost zemských snm, aby vláda pepustila zemím dan pímé,
a sob pro íši ponechala kontingent daní nepímých, poplatk, monopoly,
státní podniky a konen nov zavedenou osobní da píjmovou —
nedochází sluchu, a jest zajisté nejpimenjším prostedkem k náprav
financí zemských. Jen že zem by tím pejaly odium tchto daní
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nepímých na sebe. A když by i dnes ješt dan pímé mohly se

zmenšiti pi dnešních zemských potebách finanních, a to o tetinu až

polovici -— pece nezstalo by to na tom stupni už proto, že náklady
zemské rostou mnohem rychleji než pedmty daní pímých se množí
nebo zlepšují (pozemky, domy, živnosti, renty, služby). A proti zem-
skému zákonodárství pímo zdanní poplatníci nestrpli by mlky dlouho

takové bím jaké snášeli pro stát.

V listopadu a prosinci konána ve Vídni anketa o termínových
obchodech bursy obilní. Znalc povoláno nejvíc z obchodních

(bursovních) a uených národohospodáských kruh, ze zemdlských
a živností za to stžováno si aspo z poátku na nedostatené zastoupení.

Le vláda bude-li se chtít podle hlas v anket pronesených ídit,

nebude jich poítati, nýbrž vážiti. A proneseny v anket samé mnohé
pozoruhodné názory pro i proti, a zvlášt názory proti termínovým
obchodm hledno podepíti co nejširším podkladem naukovým z trhu

svtového a svtové výmny, pece nejpozoruhodnjším výsledkem
celé ankety jest vlastn materiál, který vláda k anket pipravila: o

zásobení obilním všech obilních a výrobních a spotebních stát svta.

Údaje zabrány až od roku 1878., a práv tímto svým pehledným
vývojem svtového trhu obilního nabvvají zajímavosti a soustavnosti.

Tak názornou jest statistická tabulka udávající vývoz a dovoz
pšenice z hlavních a do hlavních stát Evropy a Ameriky. Pokud
Spojených Stát se týe, jsou dnes nejsilnjším dodavatelem pšenice

(14 až 40 mil. q.), stídajíce se v posledním 20tiletí dle úrodných a

neúrodných let s Ruskem (14 až 38 mil. q.), s nímž obdivuhodným
zpsobem se dopliiují. Velmi nepravidelný jest vývoz asijské britské

Indie od ^/g milionu q. až do 15V2 "^^l-
^i-

Rakousko-Uhersko, jež už

i v letech sedmdesátých bylo dosti slabým vývozcem pšenice, pestalo

jím býti docela r. 1899. stále klesajíc, tak že toho roku vyvezlo jen

7000 q. pšenice, jež beztoho ani jeho nebvla — ' dovezlo téhož roku
734.000 q. Vbec ti poslední léta 1897, 1898 a 1899 a dle všeho i

]90í^' vývoz byl pevýšen dovozen. Zdá se. že neúrodným r. 1897 8.

docela už vstupuje íše naše v adu stát konsumních a pestává
býti vývozcem chleba. Francie od poátku let sedmdesátých víc pšenice

piváží než vyváží, zvlášt te poslední dobou za vysokých cel obilních

vývoz klesl docela, za to dovoz se zvýšil, což nemže býti zapoteno
na vrub pírstku obyvatelstva, nebo ten už po desetiletí není skoro

žádný. — U Nmecka pak jeví se velmi markantn úinek jeho cel

obilních. Za vj^sokých cel ochranáské Bismarkovy politiky dovoz
pšenice do Nmecka znan klesl, ale klesl i vývoz, skoro až na nulu,

tak že o mén pivezeno, o to mén zase vyvezeno — po r. 1892.

za úinku nových smluv se smíšenými ch" na obilí, vývoz a dovoz

zase ihned vstouply. Nmecko je dnes silnji vývozním státem než

Rakousko-Uhersko; ovšem také mnohem více pšenice dováží.

Z hospodáských záležitostí žádná ostatn dnes u nás není

aktuální, nezmítá myslemi obyvatelstva, i ta jediná, jež vyplynula po

tech letech nad obzor, pedloha o zemské pirážce k dani lihové,
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vynikla svou — politickou stránkou. Jako tomu asijskému králi z pohádky

ve zlato, tak všecko, všecko se u nás mní v politiku! Kic nezajímá

nikoho, leda úspch jeho politického smru, nejhorší politika, jakou

spolenost vbec zachvácena a zamoena býti mže. Co hospodáského

se dje, odbvvá se jakoby za kulisami, za zdí nkde, neslyšen, nehlun
v malém kroužku. Tak nedávno jednáno opt ve Vídni ve spolku

vodních cest o našich prplavech, jež nemohou se nijak a nijak

státi ani vážnou „otázkou dne" a jsou jen poád dalekým problémem.

Také obchodní smlouvy se pipravuji bez živého podntu
široké veejnosti v obchodních komorách, velký to rozdíl od sousední

íše, kdež zrovna vše navelo agitaci toho i onoho smru obchodn-
politického. U nás sice dlají totéž co v Xmcích, ti totiž, kdož si mysli,

že nco dlat musí, ale vidt po celé akci. že nejde od srdce, že je to

odkoukáno, pevzato heslo z daleka! Tak boj o to, zda dvojí celní
sazbu i jen jednu všeobecnou teba dáti za podklad budoucím

obchodním smlouvám, penesen k nám v tom smyslu, že agrární kruhy

po nmeckých navrhují také dvojí tarif, prmyslové pak se mu brání

chtjíce všeobecný dosavadní, jako to iní prmyslníci nmetí. Ale

žádná strana se píliš nerozehívá, nevidí toho potebu, ježto ani jeden

smr ani druhý není založen v pomrech ani v našich smrech a

stranách politicko-hospodáských. Lidé, kteí by v tom ohledu jinak

proti sob stáli, sedí spolu v jednom politickém spolku, klubu, stran,

a nad pouto strany nemají vyššího zájmu.

Strana agrární, která na mnoha místech už ze všeobecného

konglomerátu se chtla vyhranit, upadá zase obyejn v politicko-

strannický omamující opar a vzdává se svých cíl. Leda te v prosinci

v Cechách tak zv. „sdružení rolnictva eského" prohlásilo své odlouení

od strany mladoeské — ale jen pro píští volby! Ze by své zásady

bylo njak vytklo jako odlišné od mladoeského programu, toho ne-

uinilo. A tak to, co jako program hospodáský pro novou stranu

agrární postaveno, mladoeská strana hlásala a hlásá pi píležitosti též

(její programy hospodáský a, sociální jsou viibec jen píležitostní!).

Táž strana agrární, která v Cechách se odlouila, na Morav ješt
vytrvala ve stran, tebas už za napjatých jwmr.

Prmyslníci, kteí jsou jak pohyblivjší tak cílevdomjší
a také národnostn jednotnjší, vvznaují se v íši naší podle obchodn-
prmvslovvch komor už jakous takous stavovskou organisací, tebas
oba svazy prmyslník nepojímalv v sebe všeh-o prmyslnictva. nýbrž
jen pedáky a uvdomlé píslušníky velkoprmyslu. Svaz prmyslník
rakouských as od asu se znaným náporem prohlašuje na sjezdech

svých stížnosti a požadavkv prmyslnictva a jak vláda a úady tak
i sbory zákonodárné jsou volání tomu vždy pístupny, jen že náprava
neleží vždy v rukou jejich.

Prmyslová krise, která zvlášt dva druhy prmyslu za-

chvacuje, železo a bavlnu, zdá se že letoším podzimkem pece jen
byla v zaátcích a horší pomry ješt pijdou. Omezováním výroby
železné omezuje se spoteba uhlí, a tak pedmt všeobecné spoteby.
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O njž do nedávná horené závodní poádáno, se hromadí neprodán,

a nová stávka hornická byla by prý dokonce vítána.

Letos na jae snmem moravským usnesená pojišovna lidová
zaala od nového roku psobnost svou; nepichází-li pozd! Piiní-li se

vláda, mže scházející ješt pojišování starobní býti do roka do dvou
let zízeno, a asi tak brzy to nebude. Le na nkolik málo let se

pro n zaizovat, nebude pojišovn pece jen státi za námahu a výlohy.

ISI^a pojišování kapitálové pak pohlížejí už beztoho jako na od-

umírající formu nákladného a rozhospodárného zabezpeení, proež hledá

úvr sám. jak by levnjším zpsobem zmocnil se této poteby spo-

leenské, a každá soutž provází se zlacinním pedmtu, a tak i tu.

Obyejné úvrní ústavy, jak v Nmecku nedávno návrh se vyskytl,

staily by též na to. promníce kapitálové pojišování, znan drahé,

v laciné kapitálové úspory prémiové.

Školství. Dávno již v ministerstvu vyuování nebylo tak intensivn

reformováno jako nyní. Nemine týden, aby noviny z ministerstva ne-

uveejnily zprávy o chystané oprav nkterého odvtví školského.

Zejména však vyšší školy díví a obchodní mají býti dkladn zre-

formovány. Pijímaje zástupce eských i nmeckých škol obchodních, ekl
ministr vyuování, že trvá zásadn na rozšíení vyšších obchodních
škol ojeden roník. Námitky, že by pak absolventi obchodních akademií

pozd vstupovali do praktického života, odmítl jako bezpodstatnou.

Nebo jedná se práv o to, aby rozšíením škol vycházeli do praxe

odchovanci inteligentní s náležitým uschopnním a vzdláním kommer-
cielním. Kdežto reálné školy pipravují žáky pro studium technické,

mají obchodní akademie výhradn na zeteli míti výchov zdatných

pracovník kommercieln všestrann vzdlaných a vyškolených. Také
vyšší prmyslové školy budou podobn zdokonaleny a podmínky
pijímací zosteny, tak že pijímati budou jenom žáky, kteí s dobrým
prospchem absolvovali nejmén nižší školu reálnou. Vyšší subvence

státní a právo jednoroní služby vojenské pro absolventy obdrží bu-

doucn jenom takové vyšší obchodní školy ili akademie, které pi-
zpsobí se reform a rozšíeny budou na tyi roníky.

Pro vyšší díví školy bude vydán zatímní status a normální

uebny rozvrh látky pro šestitídní díví lyceum, jakož i pedpisy
platné pro zkoušky zpsobilosti uitelské na tchto dívích školách.

Uebny rozvrh ustanovuje za povinné pedmty náboženství, ei, a

sice e vyuovací, francouzskou neb jinou e moderní, po pípad
druhou zemskou e, zempis, djepis, mathematiku, pírodní nauky,

kreslení volné, nauky mické a krasopis. Nezávazný budou zpv,

tlocvik, ženské runí práce, tsnopis a nauky o domácím hospodáství.

Látka uebná rozvržena je na šest uebných dob. Úel veškeré uby
je tak stanoven, aby žaky nebyly petíženy. Žaky, které pomýšlejí

na další studium vdecké na vysokých školách za úelem uritého

studia odborného, podrobí se na konci šestého roku zkoušce zralosti.
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Vyuovati budou na lyceích dívích uitelé a uitelky. Onm se ped-
pisuji zkoušky pro stední školy, pro tyto budou vydíny zvláštní ped-
pisy zkušebné. Dosavadní vyšší školy nejsou vázány na tyto nové

pedpisy, avšak vláda oekává, že se pizpsobí jednotné vyšší škole

dle norem zde naznaených.
Také reoro-anisace ústav uitelskvch. o níž bvla iiž

zmínka, provedena bude v nejbližší dobé v Halii. Ve Lvov zasedala

již anketa zemským výborem svolaná, jež radila se o návrzích, aby

vzdlání uitel bylo zaízeno pro školy venkovské zvláš a pro mstské
také zvláš. Znalci vyslovili se v ten rozum, aby v uitelskvch ústavech

pro školy venkovské položen byl vtší draz na vzdlání zemdlské,
pro školy mstské pak na jazvk. aniž by jinak mezi uiteli se inil

rozdíl. Nákladem zemským má býti zízena jedna uitelská .škola se

smrem zemdlským. Anketa doporuila malé internáty pro kandidát^^

uitelství; zizování jich doporuuje poinu soukromému s pomocí státu

a zem a pod dozorem uitel. „Nejvtší a základní chorobou našeho

obecného školství", pipomíná k tomu „Xowa Reforma", „jest nedostatek

uitel. A na tu chorobu jest jediný jen lék, žádná reforma ústavv
a internát nic nepomže, spíše odstrašovati bude kandidáty, místo je

upoutávati." U nás by asi taková reorganisace neuspokojila. Požadavkm
venkova by se vyhovlo, kdyby na ústavech pro výchov uitel vdy
hospodáské pednášeli uitelé odborn vzdlaní, tedy vyškolení agro-

nomi ádn zkoušení a prakticky náležité vycviení. Jaký prospch
kyne chovancm z toho, když hospodáství na ústavech vyuuje kdo-

kolvk bez ádné kvahlikace? Pro tlocvik žádá se státní zkouška, pro

zpv, tsnopis atd. rovnž, ale o hospodáství, pedmtu zajisté velmi

dležitém, pednáší mnohdy pán. který nerozezná salát od špenátu.

Není pak divu. že uitelé domáhají se vyššího vzdlání a rolníci žá-

dají, aby se hospodáství vnovalo více pée. U nás by nejlépe asi

vykovéla reorganisace ústavní v ten zpsob, aby pijetí bylo podmínno,
absolutoriem nižší stední školy a zkouškou z tch pedmt, z nichž

kandidát nemá na vysvdení alespo dobré známky. Ústavy pak aby
byly promnny v akademie uitelské. První dva roky by se

prohloubilo vdecké vzdlání na míru vyšších roník stední školy.

druhé dva roníky hlavn by kandidáta uzpsobovaly prakticky a

zárove poskytly mu ádného vzdlání ve vdách vychovatelských.

Absolutorium akademie uitelské pak aby oprávnilo kandidíta ku dvou-
letému studiu na filosofické fakult, jímž by nabyl kvalifikace pro

stední školy díví, akademie uitelské a jiné podobné ústavy. Takovou
reorganisací ústav uitelských by se vyhovlo skuteným potebám
doby i požadavkm uitelstva.

Správný a pípadný posudek produkcí mládeže školní
uveejnil „Život" v . 20., kdež praví: „Xa nkterých školách poádaly
se letos místo pounvch a osvžujících výlet dtské produkce, sklá-

dající se z deklamaci, zpv, hry na housle i piano a divadla atd.

Soudím, že moderní pedagogie zavrhuje právem takováto pedstavení,

zvlášt divadelní. Dnes, kdy množství spolk divadelních, hudebních.
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pveckých, zábavních atd. mají buditi v obecenstvu smysl a porozumni
pro vyšší život duchový a zábavy vyššího slohu, neteba zajisté jim

konkurovati chabými produkcemi détí a pitéžovati uitelstvu jeho

úmornou práci trapným nacviováním problematick}-ch, ba nicotných

dtských pedstavení. Spolky výše uvedené snaží se vtšinou vyhovti
kulturnímu poslání svému a pece nedocházejí produkce jejich se strany

obecenstva valné úasti; kdežto produkce dtské bývají etn navšt-

vovány. ím to? Do produkcí poádan}'ch dosplými má vésti smysl

pro vc, vysplý vkus i vzdlanostní poteba, do dtských produkcí

žene rodie samoláska a ješitnost rodiovská a zvláštní spoleenské

ohledy. A ponvadž do zábav tch obyejné uruje se vstupné, plyne

z toho, že nebží tu o požitek duševní, který má býti obecenstvu po-

skytnut dtskými výkony vymykajícími se vážným požadavkm, nýbrž

o zisk hmotný. Poádá-li jednotlivec chabé produkce za plat, je to

nesvdomitost, ale poádá-li takové pedstavení škola, (i v zákrytu

místní školní rada), je to vc velice choulostivá. Pro pak obecenstvo

samo nevnuje dobrovoln z vlastního popudu a pesvdení dar na

žákovské knihovny a pod., pro uitelstvo tu píli, kterou vnovalo
dtským pedstavením, nevnuje spolkm, které by psobily v stejném

smru, aby editelstva nemusila tímto záludným zpsobem útoiti na

blahovolnost obecenstva, aby nemusilo býti zneužíváno školní mládeže

k chytrému využitkování slabého úsudku obecenstva a píchylnosti

rodi a jich pátel k dtem? A co plyne z produkcí pro dti, uitele,

obecenstvo? Obecenstvo je sladkým klamem na chvíli vzrušeno, uitelstvu

po nkolikamsíní trapné a zcela pomíjející práci dostane se za vdk
nkolik otepaných frásí a u dítek je as tento psychologický postup.

Kdvž dít dostane úlohu, má nejprve strach, pak nejistotu, pochybnost,

kterak úlohu provede; když pak ji jakž takž odpapouškovalo a obe-

censtvo tleskalo, vzniká u dítka ješitnost, zakoení se v nm touha

zalíbiti se, zvlášt u dvat, a pak veta jest po snaze zušlechtiti vli

a utužiti touhu po vcech vážných a prospšných.

ísávrh velmi dobrý v „Besed Uitelské" uinil „Výbor ku
zkoumání spis pro mládež". Aby totiž etba mládeže byla úeln
ízena, žádá, by ve školách byla zavedena povinná etba vybraných

spis vku, vzdlání a škole pimených. Za tím úelem aby v každé

tíd byla poízena píruní knižnice žákovská, jíž by uitel

znaje obsah knih. voln používal. ISávrh zasluhuje pozornosti nejen

uitel škol obecných, ale i škol vyšších.

Ministerstvo financí vydalo ve shod s ministerstvem kultu a

vyuování velmi asové rozhodnutí, že se uitelstvu mimo sídlo berního

úadu na požádání osobní služné má zasílati poštou. Vítaná novota za-

jisté bude velmi vhod uitelm, kteí mnohdy nkolik hodin cesty jsou

vzdáleni od sídla berního úadu a mli dosud potíže nemalé a znané
výlohy.
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Mehitaristé.
Napsal A. Koudelka.

Bvli to. tuším, noticka.!) že prv jazyk arménský byl jazykem

druhého praotce pokolení lidského, totiž patriarchy Noe. jež vznítila

ve mn pání poznat, a bude-li možno, ponkud aspo obeznámiti se

s armenštinou a jejím, najm souasným písemnictvím. A byl to

P. G. Knleiiikiai\ doktor theologie, z kongregace Mchitarist, jenž

s neobvyklou laskavostí nejenom potebné mi dal pokyny co do smru
a postupu studia armenštiny, nýbrž ihned také peochotn se nabídl

opatiti mi k tomu cíli potebné pomcky. A po odchod P. Kalemkiara

do Caihradu je to P. Barnohaí^ Bilesikdžian, knihovník kongregace

Mchitarist ve Vídni, jenž obtav opatuje mi knihy arménské.

Jednak tedy. abych se odsloužil jakž takž za tuto laskavost, jednak

protože zásluhy ádu toho o katolicismus na východ vbec a mezi

Armény zvlášt jsou peveliké, zásluhy pak o obrod a povznesení

nynjší spisovné ei arménské a o výchov arménského národa pímo
nedocenitelný jsou, a dále protože — pokud aspo mn známo —
u nás o ád tom pramálo napsáno, a konen proto, že letos, a to

8. zá-í 1901 bude ád ten konati 200 le tou ronici svého prvotníhci

ustanovení, podávám tuto tenám ,,Hlídky " jak historii ádu toho.

tak i popis jeho mateince v Benátkách a konen tebas struné a

neúplné vylíení zásluh jeho o katolicismus vbec a o arménský národ

•) Jak jsem se pozdji dovdl, byl to P. Lxik. Indzidzi, jenž ve svém spise

»Hnachosuthiun Hajas-Dancajz, t. j. Archeologie amien. obvdlí, ono Tvrzení s ueným
apparatem odvodnil. F. p.



74 A, KornELKA:

a literaturu zvlášt. Z pramen, z nichž mi nkteré laskav zapjeny

z knihovny Mchitarist ve Vídni a jichž pi sestavování této stati

použito, jmenuji: „The Armenian Monastery of St. Lazarus-Venice."

Anglický to peklad Fr. Schrudera z francouzského díla V. Langloisa.

„Die Insel S. Lazzaro bei Venedig und das darauf befindliche armenische

Kloster" od P. J. Issaverdence, Dr. Th. „Die Mechitaristen in Wien"

von Fr. Scherer: „Abriss der Geschichte der Wiener Mechitaristen-

Congregation und ihrer Wirksamkeit." (Jubililumsschrift 1887.) lánek

Dra. G. Kalemkiara ve Wetzer und Welte „Kirchenlexikonu" II. vyd.

„Dve uenyh obiteli" od Levona Mseriance, prof. v Moskv. A. Leista

„Literarische Skizzen." P. Baumgartena S. J. „Gesch. der Weltliteratur."

*

Zakladatel ádu Mchitarist narodil se dne 7. února 1676 ze

zbožn}'ch rodi, Petra a Sahristany, v Sivasu (bývalém to Sebaste)

v Malé Asii. Na ktu sv. dáno dítti jméno Manúk (což v armenštin

znamená tolik co Dátko, Dít, a má význam italského oznaení Dítte

Ježíše— Bambino). Jak dosud u Armén zvykem, dán byl hošík o pti

letech na vychování knzi. Ale už v stáí osmi let (1684) obdržel od

biskupa sebastského, Antonia, tyry nižší svcení. V té dob pevzaly

výchov jeho dv klášternice, jež všeobecn pokládány za velmi zbožné

a bohabojné. Ty touhu po život duchovním a asketickém v hochu

ješt více utvrdily. Vypravuje se, že Manúk již o deseti letech nosil

žínné roucho, zdržoval se požívání masa, vína a ovoce. O patnácti

letech vstoupil do blízkého kláštera, nazvaného „erveným" (Garmir-

Vank), kdež vysvcen byl biskupem Ananiášem na podjáhna a jáhna.

Pi té píležitosti obdržel po svém ddovi jméno Mchitar (neboli

M'chitar, což znamená Consolator — Utšitel). Jestliže již ped tím

práhl po hlubším vzdlání, jal se nyní teprve piln studovati Písmo

svaté a spisy sv. otcv arménských. Vida však, že jako autodidakt

daleko to nedovede, ohlížel se po njakém dkladném „vardabedovi"

(t. j. doktorovi. Dlužno však ihned poznamenati, že „vardabedové",

kteí u Armén se pokládali za „mistry umní", ve skutenosti ne-

vynikali žádnou hlubokou ueností, ba ani ne pílišným vzdláním,

a že mezi sebou poádali hotové honby po trochu nadanjších žácích). ,]

O té dob meškal práv v „erveném" kláštee arcibiskup z Emiadzinu,

Michael, jenž se tšil z povsti velikého uence. Na toho se obrátil

mladý Mchitar s prosbou, zda by nebyl ochoten vyuiti ho Písmu sv.

Arcibiskup svolil v žádost jeho, ale v odsluhu (i platem) za to žádal

po nm, aby krom svých jáhenských povinností konal rzné hospo-
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dáské práce. Hoch k tomu svolil, i odebral se s arcibiskupem nejprve

do Erzerumu, kdež se náhodou seznámil s kterýmsi jesuitou, jenž mu
mnoho toho navykládal o zemi „Frankv", o jejížto existenci mladiky

jáhen ani tušení neml, a zárove mu vyložil strun základní pravdy

uení katolického. Tyto povrchní vdomosti o katolicismu, jak se zdá,

byly tak íkajíc zárodkem potomní zmny ve smýšlení Mchitarov a

pohnutkou, že od té chvíle kde jen mohl pídil se po vejití ve styk

s katolickými duchovními. (Držel se totiž Mchitar z poátku a s ním

pozdji i nkteí jeho žáci národní církve arménské, od ímské stolice

na konci 7. století zcela formáln se odtrhnuvší. S mnohých stran

vytýkáno Mchitarovi, že se spojil s hlavou církve katolické a zradil

svou národní církev, než dobe praví professor S. Xazarianc ve svém

spise „Obozrnie istorii Gajkanskoj pismennosti v novjšija vremena",

Kazan 1846, str. 58.: „Pestup Mchitaruv z lna národní církve ke

katolicismu ospravedlnn jest nezbytností, okolnostmi, pomocí jichž

jediné mohl Héchitar provésti veliký úkol, který si byl vytkl." Tak
píše sám stoupenec národní církve arménské!) Než služba u arcibiskupa

Michaela, jenž Mchitara z Erzerumu do svého sídla patriarchálního

v Emiadzinu s sebou byl vzal. byla vru tžkou zkouškou pro mladého

jáhna, nebo ani když — což v tamjší krajin zjev celkem zhusta

se vyskytující — na oi onemocnl, nebyl sproštn zastávání nej-

tžších prací zahradních. Z té píiny po dvou letech uchýlil se do

sevankského kláštera na jezee Goka. Než i tam doznal trpkého

zklamání. Vnjší káze byla tam sice tužší, ale vniterná pobožnost

o nic lepší. I lkával tu volaje k Pánu: -Kterak míníš, 6 Pane, naložiti

se mnou, kdyžt mi nemožno ani tu Tob sloužiti zbožným vpravd

životem?" Jednoho však dne, když lípje volal k peisté Pann,

zjevila se mu ona v prvod dvou sv. panen a potšila ho ujištním,

že mu dopomže k provedení a uskutenní tužeb jeho srdce. Od té

doby uctíval Mchitar Matku Pán s vtší ješt vroucností a úctu

Mariánskou šíil potom i mezi svými bratry a umíraje v údl jim ji

zstavil. Z dvodu svrchu doteného nezdržel se Mchitar píliš dlouho

v sevankském kláštee, nýbrž s píbuzným svým, Štpánem, pustil se

do Erivanu, aby se odtamtud vrátil do svého rodišt. ISež v Hasan-

Kale vzdal se Mchitar další cesty, ponvadž ho tamjšího kláštera opat

prosil ve jménu Bohorodiky, aby aspo na pldruhá roku pevzal tam

úad uitele. Mchitar vyhovl prosb opatové, a vru že ne na škodu

svou, nebo ml tam píležitost místnji obeznámiti se s uením kato-

Hckým, ježto v okolí Hasan-Kala psobilo tehdy více katol. missioná



76 A. Koudelka:

z Tovaryšstva Ježíšova. Po upljmutí pldruhého roku vrátil se do svého

rodišt. Dvodem byla okolnost ta, že jedna z jeho vychovatelek klá-

šternic ležela na sotnách, kdežto druhá už byla v Pánu. Doma zhoršil

se jeho neduh oní tou mrou, že tém oslepl. Na pímluvu však

Rodiky Boží (r. 1695.) vyléil se tak dalece, že na jedno oko zase

prohlédl, na druhé — pravé — však zstal slepým.

Téhož roku stetl se ve svém rodišti se zbožným „vardabedem"

Hovnanem (t. j. Janem), jenž se chystal na cestu do Eudokie. I pi-

družil se k nmu s úmyslem, že navštíví svaté msto Jerusalem, než

stihnuv msta Aleppa rozmyslil se jinak. V Aleppu totiž seznámil se

s dlícími tam missionái jesuity a na základ toho, co od nich a již

díve (v Erzerumu) byl slyšel o moci papežov, o lesku jeho dvora,

o nádhernosti a velikoleposti chrám vného msta, zatoužil po ím,
nepochybn proto, že doufal tam dojíti žádoucího vzdlání a asi také

podpory mravní pro svj osvtný úel. Jesuité arci zprvu ho zrazovali

z toho úmyslu, než když Mchitar na své stál, dal mu P. Antoine

Beauvollier S. J. doporuný list na generála svého ádu, aby Mchitara

v jeho snaze všemožn v ím podporovali. Mchitar vydal se na

cestu, než nebylo mu nebem dopáno dostati se tentokrát už do íma.

Na ostrov Cypru onemocnl totiž zimnicí a druh jeho Hovnan, byv

vysvcen na biskupa, opustil ho. Na Cypru bylo mu mnoho petrpt.

ježto klášterníci arménští, k nimž se byl v nemoci uch}4il, nenávidli

ho už jako odpadlíka od národní církve. Proto zotaviv se, upustil od

další cesty do Ptíma a vrátil se do své otiny, kamž r. 1695. pibyl.

Tam vstoupil do kláštera „sv. Kíže" (Surp-Nšan), kdež se vnoval

liternímu zamstnání. Složil rzné církevní písn a zveršoval knihu

Písloví. Ale jeden ze spolubrati— ze závisti — vplížil se za Mchitarovy

nepítomnosti do jeho celly, ukradl mu rukopisy a spálil je. Zatím však

M. dosáhl 20 let, i byl od biskupa Karapeta vysvcen na knžství (dne

19. kvtna 1696). Od toho okamžiku zaal se vážn obírati myšlenkou,

kterak by svému ^ národu k poznání pravé víry, jakož i k vdeckému

vzdlání co nejlépe mohl dopomoci. I jal se ohlížeti po pomocnících.

A skuten získal dva mladé stoupence, ale tím také upozornil na sebe

schismatiky, kteí se jali ho a jeho pívržence pronásledovati. Na njaký

ásek byla nucena mladá trojice se rozejíti, pak se ale zase sešla.

O té dob psobil v Caihrad arménský katolický knz Chaatur,

jenž svými spisy a kázáními nemálo rozeil hladinu myslí arménských.

Povst o Chaaturu pronikla až k Mchitarovi do kláštera „sv. Kíže",

a Mchitar ihned se vydal k nmu do Caihradu, aby s jeho pispním
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utvoil spolek missionáský. Pibyl roku 1697. do Caihradu, než ne-

pochodil se svým plánem. Chaatur správn poukázal na neuskutenitelnost

plánu pro nedostatek penžitých prostedk. Mchitar vrátil se tedy

opt do své otiny. Vtšinu cesty vykonal pšky, hlásaje všude Krista,

kam pišel. Tak dospl r. 1698. opt do Erzerumu, kdež v „erveném"

kláštee njaký as na žádost pedstaveného, biskupa Margara, vy-

uoval žáky po katoliku. Tam podnikl také disputaci s jistým biskupem

ehoem, jenž práv v kláštee hostem meškal, o pravé víe. Dotený

biskup podlehnuv v hádce ze zlosti rozškrabal Mchitarovi celou tvá,

ale klidem, s jakým Méchitar kivdu tu snesl, pohnut sám na katolicismus

se obrátil a pak v Eím, kamž se odebral, velikým dobrodincem

Mchitarova kláštera se osvdil.

Roku 1698. vypukla v kláštee morová nemoc, jíž jediný Mchitar

zstal ušeten, obsluhoval své churavé spolubratry s takovou obtavostí,

až pesílením na smrt sám onemocnl. Roku 1699., tedy u vku 23 let,

udlil mu pedstavený kláštera hodnost a právo „vardabeda^. Stav se

doktorem, svil se Méchitar se svým plánem svému pedstavenému,

ale ten z obavy ped pronásledováním odepel mu pomoci. Pustil se

tedv Héchitar s nkolika pívrženci znova do Caihradu, kamž r. 1700.

stihl. Xež pišel tam v neas. Katolická kolonie arménská byla práv
tehdy — následkem osoování se .strany schismatik — trnem v oku

turecké vlád. Méchitar hledl to obejíti. Xajal si dm, postavil do

nho nco knihaských pístrojv a své druhy vydával za pomocníky

knihaské. Ve skutenosti však byl to druh missijniho domu, v nmž
pod vedením apoštolských muž mli býti vychováváni žáci. Xež pí-

lišnou horlivostí, najm vydáním knížky o „Následování Krista Pána"

a jiných, poštval proti sob žárlivého patriarchu arménského Efrema,

jenž zakroil proti Mchitarovi u turecké vlády. Xásledek toho byl ten,

že Mchitar chtje ujíti žalái a smrti, nucen byl hledati útoišt na

francouzském vyslanectví. Žáci jeho zatím skrývali se jinde. Po njaké

dob svolal na vyslanectví své stoupence, jichž už bylo deset, i sdlil se

s nimi o svj úmysl, že by rád v nkteré kesanské zemi založil

ádný eholní dm. Vyhlédnuta pak k tomu byla Morea, a to v ní

msto Modon, jež tehdy patila pod panství republiky benátské. Stou-

penci s úchvalou pijali jeho plán. (P. <i.)

m^
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Po stopách vzdlanosti a víry.

Charakteristiky od Dra. Jana IlroEKA. (. d.)

Prvním klepotem bylo studium djin Innocence III.

a jeho doby. Náhodou dostala se roku 1814. Hurterovi do rukou

„Gresta Innocentii". sepsaná papežovým vrstevníkem. „Cím dále jsem

etl, tím více divil jsem se množství a dležitosti událostí za jeho

pontifikátu se zbhlých, bystrozrakosti, s jakou tento papež je prozíral,

síle a innosti, jimiž je vedl, pevnosti, kterou v tolika dležitých

pípadech dal na jevo; a v mé mysli vyvstal obraz osoby ven a ven

znamenité." i)

S velkou zálibou — „jinoch tak netouží za dne po milence, s níž

doufá v podveer se sejíti a uniknouti, jako já, konaje práce povinné

toQŽíval jsem po chvílích, kdy bych se mohl oddati zamilovanému

pedmtu" -) a mravení pílí — asi na 30.000 listech ml nahromadné

poznámky — Hurter po 20 let sbíral látku, zkoumal, tídil, srovnával,

opravoval. „Když jsem se práce podjímal, nebyl mým úelem penžitý

zisk; ani lektání, abych brzo jméno své spatil na titulu knihy, mne
k dílu ponoukalo, na mysli mi jiný cíl ustanul než vlastní ukojení

a snaha, abych si vydati mohl na konec svdectví, že jsem látkou

i tvarem dokázal, co mi bylo možno. " ^) Tímto studiem osvojil si ne-

malou znalost církve katolické. A s katolickými osobami, ni du-

chovními ni svtskými, známostí neml tém žádných — se samým
Hallerem,*) s nímž se v dom otcovském spátelil, od roku 1810. si

nedopisoval; literární styk s P. ehoem z Rheinau netrval pes r. 1808.,

Einsiedeln a Muri navštívil jako jiní výletníci toliko ze zvdavosti —
„pece se církev katolická svým zjevem a organismem své správy jako

vysoká, divukrásná, úelnost a pekrásnou soumrnost vykazující stavba

vznášela ped mýma zrakoma. Byl to výsledek ne pozorování, ale mého

zkoumání k djinám Innocence III. ím jsem v nich dále pokraoval,

tím jsem vidl vždy zetelnji, s jakou dstojností, s jakou silou,

s jakou vše pemáhající vlí. aby zjevenému kesanství a církvi.

») »Geburt und Wicdergeburt«, I. str. 202.

2) Na uv. m. str. 204.

8) Na uv. m. str. 204.

*) K. L. v. Haller, Beruan, slavený všude právník, stal se r. 1821. katolíkem,

zemel r. 1854. Svýiii šestidílným spisem »Restauration der Staatswissensehaft« porazil

Hobbesovu a Rousseauovu smyšlenku o vzniku státu.

á
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nositelce a tvrzi jeho, co nejrozsáhlejší psobnost zajistil, tento veliký

duch stráže, veda a íd hýbající silou uprosted církve trnil. Sám
chladný rozum mne pouoval, a djiny stíile o tom vydávaly svdectví,

že kesanství zachovati nelze bez ústavu nad ním stráž majícího, že

kesanství bez tohoto ústavu bv nebvlo ušlu osudu filosofických Škol.

Božské založení kesanství zdálo se mi nezbytn souviseti, aspo až

k plnému sesilení. s božským založením samostatné církve. Djiny mi

ukazovaly, že papež, jako Innocenc, netoliko nebyl šastnou náhodou,

ídkou výjimkou, ale v etze stejných pedchdcv a nástupc stejno-

tvarným lánkem. Vždy více ve mn rostl obdiv nad skutkem, že

všecku vznešenost, všecku vážnost, vši moc. jichž se mu dostávalo,

nikly nevztahoval na svou vlastní osobu, ale vždy na úad. jehož se

vyznával býti pouhým správcem a nositelem. Divil jsem se pokoe,

která ani v okamžicích nejvyšší moci a nejvtšího úspchu nepipustila

myšlenku na sebe. Vidl jsem dále církev pohybovati se jak sebe-

vdom tak v nepemožené držav autonomie."^)

Ký div. že Hurter. pirovnávaje ony doby minulé, doby bojiiv

o samostatnost církevní se stavem nvnjším podmanné církve pro-

testantské, toužil po dobách dávno upl^-nulých, lepších, volnjších, ale

ted nenahraditelné zašlých. — To bvlo silné klepání na dvée jeho

srdce. Ale jiného, mimo touhu, tento klepot následku neml. Bvl
Hurter spravedlivým djepiscem, uznával velké iny církve katolické

a její hlavy, ale vstoupiti do ní nemohl a nesml pro její psobení

a krásu zevnjší nepesvdiv se také o její veleb a pravd niterné.

Druhým klepotem dobrého Pastýe byl rozdíl mezi
osobami k církvi katolické se vracejícími a osobami
církev katolickou opouštjícími. Tam uenost, povaha, život,

na nmž ani nepátelovo bystré oko mravní skvrny postehnouti nebylo

s to, mravní síla, s kterou opouštli výnosné úady, s kterou se v^'dávali

pronásledování, špinní a políkm, s kterou opouštli vlast a nouzi

bželi vstíc; a zde? jaké osoby, jaké pohnutky, jaké zámry nalézal

Hurter v adách církev katolickou opouštjících? ]S^ikdy sice nemají

odpadlíci potíže o „ospravedlující" dvody, ukazujíce nejradji na

tmavé stránky a „zloádv" v církvi panující, „ale postavíme-li poet

tch, kteí se do církve vrátili vedle tch, kteí se jí odcizili, najdeme,

že u tchto osobní pohnutky více rozhodovaly než pohled na ony stínv

a zloády v církvi katolické, více než žhavá žíze po ukojujicím

oberstvení duševním. Vizte naproti tomu ony laiky, kte-í jistým obratem

') Na uv. m. str. 233—234.
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životní své dráhy, jistou pekvapující okolností, jistým pokynem božské

milosti probuzeni, napomenuti, dojati v sebe vešli, hledali, vésti, po-

uovati se dali, posléze a po tžkých nebo lehkých bojích pouta je

svírající rozlomili. Osmlili byste se po bok jim postaviti toho, jenž

kluzkou literaturou jádro duchovního života rozvrtav, uspoádaný ze-

vnjšek víry odhazuje, aby brzo potom tím leheji víru samu zahodil?

nebo toho, jenž theoretickou a praktickou nevázaností vrchnosti na

pd obanské kde jen mže se protiví, a proto co nejdíve vrchnost

církevní úpln se sebe stásá, potom ji haní a proti ní brojí? nebo

toho, jenž pod tíží hmotných snah klesnuv, každé duchovní snaze tím

více se vysmívá, ím uritji na lovka doléhá? neb onoho otroka

mamony, kterého milostivá píze k smšné zlosti proti církvi a jejímu

ádu podpichuje? Osmlili byste se vedle onch vážných ve vdách

mistr, kteí život se všemi duševními mohutnostmi vnovali výzkumm
pravdy, kteí s ní a pro ni tak dlouho bojovali, kteí byvše od ní

podmanni, zlato a slávu, psobnost a klidný život rádi obtovali,

osmlili byste se vedle tchto muž postaviti ony povrchní hejsky,

kteí hloup drzým posmchem hluboce zakoenné víry rádi by lacin

se stali novináskými celebritami; ony toulavé herce, kteí svou boudu

k náboženskému prý obveselení lidu staví, kdekoliv jsou diváci; ony

toulavé kazatele, kterým na pitkách pi sklenkách šampaského a za

pijáckých prpovídek a chvaloeí sbubnovaných nepátel církve

v krmách kyne svátek svatodušní jejich církví, po nmž k zotavení

se zabývají ženštinami?" i)

Kdo by se domníval, že toto pozorování na Hurtera velmi úin-

kovalo, mýlil by se. Hurter vidl na obou stranách skutky, nepedpojat

je posuzoval a se tázal: „Mohlo náboženství, od kterého mužové jako

hrab Stollberg, Haller a jiní se vzdálili, sob blahopáti, že se jich

sprostilo, mohlo náboženství druhé, kterému se pidali, hoekovati, že

je musí ítat mezi svoje?" Ale jinak zstával poád chladným po-

zorovatelem a odvažovatelem, kterým nevládne cit, ale rozum, který

zevnjškem sebe krásnjším nedá se strhnouti ku kroku njakému,

nedím-li ku kroku tak dležitému, jako je vstup do nového náboženství.

Povahy a život muž do církve katolické vstupujících klepaly sice na

dvée jeho srdce, rozum je slyšel, ale dlouho ješt neotvíral.

Hlasitji než rozdíl mezi osobami církev katolickou opouštjícími a

osobami k ní se vracejícími bušily na dvée jeho srdce nepátelských
ad proti církvi boje a boj tch neestný zpsob,

') Na iiv. m. str. 364—305.
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množství a malomoc. A rzného, ba protivného smyšleni, lilosofové,

požitkái, despotové, revolucionái v tom se shoduji, že pronásledují

církev. A jak? Dvody? Védou?

„Eadikalismu dvody jsou hulákání a divoký od úst k ústm

se nesoucí kik a rvk. Do mst, msteek a vesnic, až do osamlých

chat mvsliveckvch a hornických rozesílají se náhoní v plné zbroji,

s kladivem násilí, s palcátem lži, s dýkou na cti utrhaství, chránni

pilbou drzosti a pancíem nestydatosti . . . Tak shromažuji si své

pretoriany. ku každému zloinu odhodlaný dav. a s ním táhnou do

boje proti všemu, co jejich pojmy pevyšuje, co se jejich samovlád

protiví, co se ped jejich žezlem nekoí, co jejich vli se nepodrobuje,

co s nimi se nespoluje."

„Ale zvlášt jedna jest bytost, která jejich rozum pesahuje,

která jejich žezlu se nekoí, která zcela jinam míí: tvrz upevnná na

skále, kotvící ve stedu zem, nící k nebesm, tvrz strážená vojem

shromáždným dlouhými protivenstvími, vážnou pípravou, ne dary za

pitek a tanc, v divoké vav, ale v svaté samot. Také má svou

zbroj, ale dokoná jinou: jest opásána pravdou, nese pancí spravedlnosti

a pilbu spásy, tímá štít víry. máchá meem ducha, cvií se za

modliteb, stoji vždy na stráži volajíc o pomoc svaté. Proti této tvrzi

vedou oni vdci své najaté davy, proti této tvrzi táhnou se všech

stran, proti této tvrzi míí všemi zbranmi, berany starých, kartái

nových, podzemními chodbami; vše k tomu smuje, aby vyvrátilo

této tvrze zdivo, abv svrhlo znamení po 18 století s ní se lesknoucí,

aby na jejich troskách zastrilo na suché tyi kružítko, úhlomr a

vážky, znaky Xequissimi." 2)

Konkrétn ukazuje Hurter tento podlý boj na souasných djinách.

Církev pronásledována násilím vlád. Rusko, Švvcary, Francie. Itálie,

samo ,,kitolické" Rakousko jsou toho doklady. Zlost Dioklecianova

spojena tu s chytrostí Julianovou. Smlouvy se nezachovávají, sliby

neplní, svatá práva nohama šlapou, dobrodinci trpícího lidstva, milosrdní

bratí a sestr^' milosrdné biem se v^-hánji jediné proto, že se obtavosti

a lásce nauili v církvi katolické; církev svt ozaovati, bol mírniti nesmí.

Církev pronásleduje so fis tiká. nabubelá zlomkv lidských vdo-
mostí, chránná materialistickým zákonodárstvím, okujíc mládeži nevru,

smyslnost, ješitnost, vzdor a nevázanost, a sama kráejíc s praporem

v ele. „Ale vzdor této sofistice vidím, jak se nejšlechetnjší vlohy

spojují k obran a stráži, vidím, jak sluhové církve jako jeden muž

-) Na uv. ui ítr. 512.
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:

prsa nastavují za práva a svobodu ohrožené, pronásledované matky,

vidím, jak nenávidná vstává z trosek v omlazené síle." ^)

Církev pronásleduje despot ismus, jenž po hegelovské drzosti

a štraussovské vzdlanosti se vyšplhav do vyšších oblastí, s církví

jako s úednickým ústavem zachází, její vrné ped soudy staví, trestá,

posmchu luzy vydává, její andly milosrdenství a lásky odkopává,

zkrátka církev svazuje nebo vyhání. (O. p.)

-^Ofe

Vladimír Sergejevi Solovjev.
Napsal Arti. Vrzal. (O.)

Hlava o „bezpodmíneném základ mravnosti" je

plna hlubokého i upímného náboženského citu. Jsoucnost Boží dokazuje

odtud, že Boha cítíme: „Jest Bh v nás, tudíž jest" (str. 199.), a v tomto

tvrzení je nejvyšší potvrzení dobra i mravní innosti. Jasn ospravedluje

S. nutnost historického processu a pokroku i princip osobnosti jako

samocíle, jako nevyhnutelného initele ve svtovém processu a pokroku,

jenž podle jeho mínní záleží v pechodu od zvrolovctví k boho-

lovctví. Každá osoba jest spoleníkem Boha, ..úastníkem Jeho

všeobecného díla", jež záleží ve všeobecném zdokonalování a má pt
hlavních konkrétních stup: íši nerost, íši rostlinnou, íši živoišnou,

íši lidskou a „království Boží". Náboženským citem ustáluje se samo-

zákonnost mravnosti, již prohlásil Kant. Ale jsoucnost Boží a nesmrtelné

duše není požadavkem mravnosti, nýbrž jest vlastním vnitním zá-

kladem mravnosti.

Již v pirozenosti lidské jsou zárodky mravního života, to je dobro

nedokonalé; a teprve tím, že pirozenost pijme v sebe Božstvo, stává se

její schopnost k dobru dokonalou. Rozvíjejíce tyto zárodky mravnosti

v život individuálním i v život celku, rozvíjíme království Boží na

zemi (Razvitije car štva Božija na žemli).

Mezi „osobností a spolenosti" S. nevidí zásadního ne-

pátelství, protože jedn'^tlivce nelze oddlit od celku a nelze si ho

myslit bez celku. „Spolenost není nic jiného než objektivn usku-

tenný obsah osobnosti." Srazí- li se spolenost a osobnost mezi sebou,

') Na uv. lil. str. 51 .
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je to pouze srážka mezi starým a novým stadiem osobn-spoleen-

ského rozvoje.

V hlav o _moralnim sub j ekti vismu" S. podrobn rozvijí

svj náhled o blahodárném významu spoleenské organisace. jež sama

je s t;>. aby ve skutek petvoila ethické zásady. Ale pouze ona spo-

leenská organisace má morální cenu, jíž jediným základem je zásada

bezpodmíneného významu každé osoby.

„Národnostní otázku s mravního stanoviska" S. eší

tak. jak eší ji všichni zástupcové kesanské civilisace. Je proti

inditFerentn kosmopolitickému pomru jednotlivce k vlastní národ-

nosti, i proti Iživlastenectví, proti národní výlunosti jménem jednoty

kesanského lovenstva: dává každé národnosti, co jí náleží jako

nevyhnutelnému ústrojí svtového celka, a každou národnost cení

podle toho. jak veliký je význam její v obecném pokroku lovenstva.

Hlavy o otázce trestní a o svazku mravnosti s právem jsou plnv

hlubokých myšlenek a zamlouvají se snahou vnésti ist ethická pra-

vidla do onch obor života, jež hledí se jich zbaviti.

Jako pokus podrobit ekonomické pomry mravnímu mítku za-

mlouvá se také hlava o „ekonomické otázce se stanoviska
mravnosti.- Proti ekonomistm a socialistm, kteí požadavky

mravnosti pokládají za nezávazný, ba za neodpovídající zájmm díla,

S. dokazuje, že mravní zásada má místo v otázkách ekonomických,

jež rozeší se cestou mravní evoluce lovenstva. „Jako svobodná

hra chemických process mže být jen v mrtvole, v živém tle však

processy tj jsou svázány a ureny cíli vyššího ádu, práv tak svo-

bodná hra ekonomických faktor je možná jen ve spolenosti mrtvé

a rozkládající se, v živé však a mající budoucnost jsou ekonomické

prvky spojeny a ureny cíli mravními." Proto „i v ekonomickém život

svém spolenost má být organisovaným uskutenním dobra", jež

uskutenitelno pi takovém vzrstu mravních pojmuv, až všeobecn

uzná se zásada: „Práce je vzájemné spolupsobení lidí v oboru hmotném,

jež v souhlase s mravními pravidly má zajistit všem i každému pro-

stedky ke slušnému ži-votu a všestrannému zdokonalovám', v koneném
pak urení svém má petvoit a oduševnit hmotnou pírodu...- Co se

týe socialismu, uení to stojí úpln na pd vlády hmotných zájmu,

chce celý život lidský uvést jenom na nižší, hmotné prospchy a ne-

pátelsky se chová k mravnímu základu. Ale socialismus vycházeje

z hmotného zájmu jednotlivce jako cíle práce, nedospje k obecnému

blahobytu, nýbrž k obecnému zniení. Konen socialismus zvrhl se
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V materialismus ekonomický, totožný s plutokracií. Jedinuu cestou

k uskutenní spoleenských ideál je tedy osobní sebezdokonalování,

jež je bližší cíli, než všecky politické a sociální utopie našich dní.

A tohoto sebezdokonalení lze pomalu dosíci, má-li lovk dobrou, pevnou

vli; nebží o ekonomické zákony, nýbrž o vli jednajících osob. „Pi

dostatené síle mravních pobídek u dané osoby žádná pedpokládaná

ekonomická nutnost nebude jí pekážet, aby podídila hmotné ohledy

mravním v té neb oné véci, odtud pak logicky plyne, že žádných

pirozených zákon, psobících neodvisle od vle daných osob, v tomto

oboru vbec není." Uznávaje velikodušné motivy v ekonomickém

život, S. doufal, že mnohé tžké otázky blahosklonn mohou se rozešit.

Srdci svému milou zásadu osobního sebezdokonalování S. hledl

uvésti v rozumné meze, aby se nesrazila se státní organisací s „organi-

sovaným soucitem", jak rád nazýval stát, a nepekážela jeho zájmm.

V princip státní organisace, opatrovnictví a ochrany slabých, vložil S.

tolik lidumilnosti, kolik vbec princip ten mže pijat. Zastávaje se

státu, zastával se také vojny, trestního zákona, žalá, kde se mají

zloinci polepšit, protože zabezpeuje se jimi bezpenost a trvanlivost

státu. Vojnu uznával sice za zlo, ale za zlo menší, než jest ono, jež

odvrací. Z toho, že vojny hrály velikou úlohu v djinách, odvozuje

jich nutnost.

V hlav poslední o „mravní organisaci lovenstva"
S. rozlflrá rodinu, národ a lovenstvo, jako skupiny, reáln rozšiující

život osobnosti.

Tak celá morální filosofie VI. Solovjeva proniknuta duchem lidu-

milnosti, upímné zbožnosti, optimismu a hluboké víry, že konen
zvítzí spravedlnost, pravda a dobro.

Myšlenky, jež VI. Sólovjev hlásal ve svém „Ospravedlnní
dobra" jako filosof a moralista, hledl šíit také jako publicista.

Jako publicista jménem pravé kesanské civilisace potíral Katkova

i jeho pívržence; proti národní výlunosti a slavjanofilstvu v osob

N. Strachova i N. Danilevského bojoval jménem jednoty kesanského

lovenstva, tvoícího jednu obecnou církev („organisovanou zbožnost"),

jejímž stedem má být Eím (La Russie et Téglise universelle).

Sympathiemi svými ke katolictví a uznáním, že stedem obecné

církve má být ím, popudil S. proti sob nejen slavjanofily, nýbrž i

konservativní kruhy ruské a duchovenstvo. Aby je ponkud upokojil,

napsal lánek: „Vizantizm i Rossija" (1896.) Vycházeje od my-

šlenky, že stát má být uskutenním mravního zákona, a že síla státu
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kesanského záleží ve správ v duchu Kristov, táže se. uskutenil-li

tetí Eím — Moskva — mravní zákon, který by dal Rusku právo na

vcné trvání? „Pohanský líím", praví S., -padl proto, že jeho idea

absolutního státu" nedá se srovnat s ideí kesanskou, podle níž „císaská

moc je pouze delegací skuten absolutní boholovcké moci Kristovy.

Druhý líím. Byzantion, padl proto, že pijav slovy ideu kesanského

státu, vzdal se jí skutkem, trvaje v neustálém a systematickém odporu

svých zákonv a správv s požadavky vyššího mravního -zákona", že

nechtl se zdokonalovat. Rusko naopak vždy, poínajíc od Vladimíra V..

hledalo pravdu, a jako stát kesanský vždy snažilo se po sebe-

zdokonalování. Již ve starém Rusku byly zárodky správných pomr
mezi státem a církví, jež nemohlv se rozvinout pro neblahé okolnosti.

Ale touha po zdokonalování je základním tahem ruských djin, a proto

ruskému národu náleží svtové náboženské poslání, jehož neuskutenilo

Byzantion: Rusko má ukázat svtu vzor státního a spoleenského života,

založeného na zásadách láskv. pokorv. pokání a sebezdokonalování.

Ovšem, jak se toto svtové poslání Ruska má k idei \1.. Solovjeva

o sjednocení církve východní s katolickou v jednu obecnou církev,

jejímž stedem má být Eím, jenž obnoví lovenstvo duchem pravé

kesanské lásky, zstalo nejasno. Ale jisto, že ideálem VI. S. byl smír

církve východní se západní, podrobení se papeži, církví a svdomím
obmezená moc ruského cara, jenž bv bvl nástrojem a vvkonavatelem

pravdy Boží a milosrdenství a staral se o hmotnv blahobvt poddaných.

Neustále tanul mu na mysli ideál státu v pravd kesanského, a proto

volá k Rusku:
»C) Rusko! . .

Jakým chceš býti Východem?

Východem Xeriovým i Kristovým ?«

Bohužel jeho hlas o spojení církví zstal hlasem volajícího na poušti!

Vedle hlubokého myslitele, jenž vnesl hluboko náboženského ducha

do ruské filosofie, výteného stylisty. vtipného dialektika i ohnivého

bojovníka za všecko, co je lidumilné v poklad všelidských a oban-
ských ideál, v osob VI. Solovjeva ztratila Rus i nadšeného básníka,

jenž vybízel zrunými verši k lidumilnosti, bratrství a spojení všech

lidí v náboženství i politice. V osob VI. Solovjeva konen zemel
muž dtsky isté duše. na jehož jmén ani nepátelé nenalezli poskvrny,

pevn „vící kesan" a veliký asketa, jehož nedovedl ocenit náš

positivní, materialistickv vk.
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Edomský králevi H^dad dle LKX B a textu massoretského.

Starozákonní studie. — Dk. Alois musil. (. .)

Za to však najdete v zástupci nejstarší eledi cod. B ') teni

následující:

14. Kal íj^stpsv Kúpios aaxav -cT) SaXcoiiwv rov 'A§šp xov 'i5o'j|iaíov -/.xl tov 'Eapojii

olov 'EXiaoas xbv £v 'Pasu-iJiaaíp 'ASpá^ap ííaaiXéa lou^idc y.úpiov aToO. -/.al auvYjO-poiaíJ-riaav

é::' aiJTov avSpsg, zat r/y ap^cov aujTpEix.u.a-05 xal -ooxaTsXáiisxo ttív Aa^iáos-/.- xal r^aav

aaxáv tu) 'laparjX Tiáaag xag f^jjspaj ZaXo)!J,(/>v xal 'ASsp ó 'ldc»u;xaros sy. toOi ampixaTOg

Ti;S PaatXsíag ev 'Ioo'jp,atq:. 15. xal éyévsxo ev Ttji egoXs&psjoai AauslS xbv 'EotLji év xcp

-opei)3)vai 'Iwá^ Spxovxa x^g axpaxsíai; S-ánxsiv xo-j; xpauixaxag, xotjjav :iav ápasvixóv

£V x^ 'Koujjiaa. 16. 5x!, Sg [i^vag EVzáO-Yjxo Izst 'Icoap zal uag 'lapavjX év xj 'Idouiiaía,

š«S 5xou ^wAH^psuasv -av ápasvtzóv év xí) 'iSoouiaú. 17. xal ánsdpa 'ASsp auxo; xal

Tiivxsc ol 'J3o'j!i.aíoi x5v uaíocov xo-j Tiaxpog auxoj \ibz' auxoO, xal sÍTfyX9-ov etg At^uTixov

xal 'Adšp -atSáptov [it/.póv. 18. xal áviíjxavxat ávopsg x xí)C ::óX£(og iMaStap, xa\ ap/ovxsg slg

$apáv, xal XxfjLpotvouoiv avSpag jisx' aiixwv xal špx^vxai -pog <I>apaw PaotXéa AlyÚTixou" xat

sloíjXd-sv 'Aoep Tipog ^apaw, xa"i eStoxav a\jT& oízov xoi apxoug oiéxagsv aoxqi. 19. xai

e-jpsv 'A§p x4ptv i^^oL^í-íoy $apa(b a^óopa, xal šSwxsv auxw -^fuvaixa á5£X'j,v x^g fuvaixó;

ajxoi, adsXojv 0£zs;j.£Ívag t^c, |J.£Í^a), 20. xal sxízsv auxw }) aosXqjíj e£X£|ji£Íva; xw 'Aosp

xov ravYjpaS' uíóv aux^;* xa\ sšéS-p^^fiv aOxov 0;xEa£{va sv jjlsooj uíwv $apa(ó, xal ^v ravr/^aO-

£V [išato uíwv •apao). 21. xal 'ASsp rjxouoEV áv Aíyúzxoj Sxi xszoínrjxat AauelS [isxa xíov

Tiaxépiov auxou, zol oxt xéd-vrjxsv 'Iwa^ 6 oípxcDv "^5 axpaTEÍag* zal eTtiív 'A8ep Trpog

$apacó* 'Eša-óax£tXóv [>.z xa\ á-oaxpájjo) £tg xyjv ifrjv [loo. 22. za"i zlzsw <t>apa(b xió 'Ašsp

Tívt CT'j eXaxxvÝj p,£x' ejjlou, xa\ l5o'J oí) írjX£í; cI-eXO-eTv eís xjV y^v aoo; xal £itiev atixw

'A5cp- "Oxi azoarxéXXtóv £ga;iojXEXEÍg
ij,£'

xal áv£axp£'|i£V ASIp sig xíjv ^iv aOxou. aSxTj

Ýj -/.y-ylix r,v á7:oír,a£v 'ASp- zal E|3apu9-6iJiTjosv 'lauarJX, xal ipaCTíX£ua£v £v x'^ 'E5c|ji.

Vypravování LXX cod. B liší se, jak patrno, nemálo od textu

massoretského — a skoro bychom se domnívali, že bylo tení cod. B
umle upraveno od pekladatele, ale srovnajíce bedlivji toto tení

s textem massoretským, shledáme, že má tento mnohé narážky, které

zejm svdí, že znl pvodní text hebrejský tak, jak ho tlumoí cod. B.

Spisovatel chce ukázati, jaký trest zastihl Šalomouna pro jeho

lhostejnost náboženskou; ale kdežto díve s takovou dkladností líil

jeho slávu a zbožnost, jen pipomíná zkrátka jeho proviny a strun
poznamenává trest, jakoby mu srdce krvácelo pi vzpomínce, co tento

král od Hospodina obdržel a jak špatn se za to Bohu i lidu odmnil.

I uvádí vykonavatele trestu Božího, a sice ffdada Edomovce a R*z6na

ben Eljada' Syrského. Ponvadž dívjší osudy tohoto nemly pro Písmo

') 'H nAAAIA AIA6HKH. Vetus Testamentm iuxta LXX interpretm versionem

e codice omnium antiquissimo graeco Vaticano 1209 phototypice repraesentatum . . . curante

losepho Cozza-Luzi. Romae 1890.
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svaté významu, a dobvtí Damašku asov pedcházelo ztrátu Edomska.

odbvvá jej zkrátka hned. aby se mohl vnovati ffdadovi a pak

Jeroboamovi.

Ze pak je slovosled cod. B pi^vodní. nasvduje konec verše 25b.

Djiny R^zGnovy jsou dokoneny pedcházející vtou 25a: Eratque

adversarius Israeli cunctis diebus Salomonis. "'ÍS^-T^D /i<~l"'"''7 *--' M''T

M^"-*. Co bezprostedn následuje — )'-*' "í~m '"'"•N* nV^"-rN*1
r-^ ^»^» "iP ."T Tí<~'-**2 = et malitiam. quam Hadad et bdít Israelem

regnavitque super Aram — ukazuje v massoretském texte zejm, že

nestojí na pvodním míst; poínat pedložka Pi»{ vtu úpln samo-

statn a nezávisle, což odporuje pravidlm semitské skladby. A stoji

zde úpln bez významu, ba ruší hrub souvislost, tak že se mžeme
vším právem domnívati, že je to ratolest od vlastního kmene urvaná

a na cizí kmen nastrená. Vždy vidouce, jak správn zakonil spi-

sovatel své vypravování o protivenstvu E^zonov, bezdky oekáváme,

že njak podobn uzave též píbh o H^dadu. Ale ten jest ve verši 22-

v nejlepším peseknut, a teprve ve 25b nalézáme zlomek useknuté

ásti, kdežto 23—25b jest úpln cizí. sem nepatící, i mžeme dáti LXX
cod. B i recensi Lucianov ^) za pravdu a íci, že jest jejich slovosled

úpln správný.

Srovnáme-li peklad LXX s textem massoretským, seznáme v ne-

jednom míst její pednost. Ve verši 14. te "Acáp místo správného

"iri = H^dad, a WopiZoíp místo správného ~!T^*1in = H^daezer.

Vlastni jméno H^daezer je složeno z H*dad -j- 'Ezer. H*dad je známý

semitský bh. picházející jak v edomštin tak kena^anštin.-) babylonštin,

aramejštin^j i v sabejštin.*) Za to však je tení LXX 'Eapw[x M~lTn,

pijín správnjší než pp, nebo dle 15^' slul Benh^dadv (Birhidriv)

dd ]V|n recte piTil. Tov ev Tafijjiaaép jest pouhý (chybný) pepis

hebrejského PK^ H^D 1*2*N

Ve verši 24 (i*) teme CPi^ "i^" J3"in2, kteráž vložka v hebrejském

texte ruší souvislost a v LXX úpln schází, tak že ji mžeme po-

važovati za poznámku na pokraji, vloudivší se pi opisu na nepravé

*) P. de Lagarde, Librorum Veteris Testamenti canoniconim pars I. graece edita.

' ...ttiiigen 1881.

») Gen. 3635, I. Páral. 1«; Die Thontafeln Telí el-Amarna ed. H. Winekler,

Berlin 1896, 149 (L «o), 150 (L *^), 125 (B «"), 164 (B i?*), 239 (Kostowicz 1), 240

(B **), 163 (zde Ad-da), též 185 (B «99) Ad-damihir, 187 (B >«) Addu-mahir, 188

(B 168) Addu-mihir, 196 (L '^).

') Senžirli, Xápis Panamuv . 16— 13 et passim.

*) Halevy, Eevue sémitique, Paris 1894, p. 215.
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místo. Znla pak asi pvodn Dlt^ jirO, což odpovídá — dle semitského

ducha — asi eskému: „Za války Davidovy s Aramem." (UDt^ za D"!N)
a mohla býti pipsána k urení asu, kdy odpadl R^zon od svého pána.

Ze nebylo koncovek množného ísla u sloves, zejmo z ]'2j*i IZi'??^'',

kde etli LXX "jy 'Dbi2*' v jednotném ísle: odešel, usadil se, kraloval

(TipoxaTsXápexo rr^v Aa{i,áax).

Ve verši 14. peložila LXX psaní r!D?!2n t;? paatXeíac, kdežto

massoreté etli í^in "]';5,^n Oboje tení jest možné, ale LXX odpovídá

více duchu semitskému. Za massoretské nVIllD — esse, tlumoí LXX
sEoXeO-puaat, mli tudíž ped sebou J~inD, jak etl ostatn též pe-
kladatel syrské Pešitty hrab. a arabský háraba.

Pak odpovídalo toto rení Ult^ (PíO m"! J^IPID úpln vložce

verše 24 (i*) a mohlo býti též pvodn poznámkou na okraji: „Za

války Davidovy s Edomem." Sv. spisovatel erpal tyto zprávy z krá-

lovských annal nebo z djin Šalomounových,i) kde byly chronologicky

zaadny, tak že nebylo teba bližšího urení asu. Když pak je zaadil

do své knihy tam, kam se mu pragmaticky hodily, bud pidal bližší

urení asu 'U sám, nebo bylo od jiného pipsáno. Ponvadž LXX
ve verši 14. tohoto rení nenašla, a Massoreté je na nepravé místo

zaadili, skoro bychom se mohli domnívati, že od sv. spisovatele nepochází.

Tím by odpadl hlavní dvod (dvojí urení asu: A dle Davida -f- B dle

Joaba) rozkladu tohoto píbhu na dva prameny (Winckler, Benzinger)

i rzné domnnky o úprav redaktorov (Kittel). Mohl tudíž zníti

pvodn verš 15. xxl eyévexo šv xw 7uop£u{)-Y;vat 'Io)áp 3/«^Ti mb>?3 Ti"!

Ve verši 17. etli LXX: 'Acsp auxoi; -aocl Tiávxe? ol 'ISoujjiaío:

^"•ÍDIN* a^^^^iN-^DI Hin (sic) -J-íí^ nepohubil tudíž Joab všech; t<)2b

'D^ nepeložili LXX správn slovy: xa: eía^^X^ov dq Aiyu^xóv. Hebrejský

text udává konený cíl jejich cesty, že mli v úmyslu do Egypta se

odebrati, z ehož nikterak nenásleduje, že by se tam zrovna byli

odebrali. LXX na jiných místech, na p. Gen. 48^, správn pekládají

tento infinitiv slovy: xou eXxí-eív Pšittá Pm'al l'mesrn ut se reciperent,

rovnž tak Targum Jonatanv. Na vratkých tudíž stojí nohou Wincklerv
a Benzingerv dvod pro dvojí pramen, jenž dále ze slovesa dof^Xd-ov

soudí, že utekl edomský králevi H"dad zrovna do Egypta, kdežto

H'dad Midjanovec se potloukal po svém území.

Ve verši 18. stojí v massoretském texte pouze r*l?;D?2, kdežto

LXX tlumoí x x'^? tióAso); Ma5:áfx. Msto toto leželo dle arabských

») I. (III.) Kr. !!*• n^í'*^* n:n"i idd
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zempiscv ^) asi pt pochod jižn-jihovýchodn od Aily na východním

pobeží elanského zálivu Rudého moe, kde se dosud jeho jméno

udrželo— a nikoliv jak Benzinger píše: „Die Stadt Madiam der LXX
liegt auf der Ostseite des persischen Meerbusens".-j ímž ovšem padá

jeho (i Klostermannovo) upozornni na nemožný smr cesty do Egypta

a z toho erpaný nový dvod pro rzné prameny. Thenius nemoha

polohu tohoto msta srovnati s cestou do Egypta, chce ísti íiy^ Ma'ón;

neuvážil však, že mu tím vzniká nová nesnáze, o ktejém Ma'onu

z etných osad Malínských se totiž sv. spisovatel zmiuje, a pak nemže
vysvtliti, jak jest možno, že LXX, kteí pece Malínské znají a jich

i proti massoretskému textu uvádjí, zde práv s drazem msto
Madjam kladou.

Verš 19. psobí rozkladatelm mnoho obtíží: „Was der Pharao

dem Kinde giebt", píše Klostermann, „kann nur die Amme sein, dle

ihn aufzieht, aber nicht ein Weib zum heiraten", a ted" hledají všichni,

kde vzí kojná pramene A, a žena pramene B. Ze iní násilí hebrejštin

i etin, že spojují vci zcela rixzné, nic nevadí, jen když se jim

podaí ukázati nerozum redaktorv.

Pro nás má text tak jak leží „ius possesionis", nesmíme tudíž

nic pidávati a nic ubírati, pokud toho zdravý rozum nevyžaduje.

A tento verš obzvlášt dle LXX je tak jasným, že mžeme vším

právem tvrditi, že to není žádná nerozvážná kompilace, ale že jej

opsal sv. spisovatel doslovn bu z annal nebo z djin Salomounových.

Píliš mnoho dokazují ze slov verše 17.: xa! 'Acíp -acSáptov

|jL:xpóv — erat autem Adad puer parvulus. Ale jíOp "l^j se zove též

Šalomoun (3^), a pece již ml na 20 let. a v tomto vku se mohl

též H'dad oženiti.

Jméno jeho choti sv. spisovatel neudává, praví pouze, že byla

sestrou královny Tahpenís starší, áSeXcpyjv 6ex£|jLeívai; rji; {leí^to (= Hi^lJn
místo n~lZ}Jiri)- Pístavka tato ukazuje, že Písmo sv. znalo ješt jinou

Tahpenís (Tahmenis\ o které však není v nynjším massoretském texte

ani zmínky. Za to ji etli ve svém texte etí pekladatelé, a jmeno-

vala se tak žena Sešonkova, zakladatele 22. dynastie, k nmuž se utekl

Jeroboam (cod. B po 12-*). Xaše Tahmenis starší byla manželkou

nkterého z posledních král 21. dynastie (bud" ^*'.va/r^c nebo "Oacy^wp),

jehož Písmo svaté nejmenuje, podobn jako nezná jména její sestry

(snad záhy zemelé), matky králevie G-enubata.

') Srv. Jákt, Mu'gam al-buldán nebo Tafi ad-din, Marásid al-ittilá.

«) Die Búcher der Konige, Freiburg i. B. 1899 ad 1. c.

Hlídka. 7
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Zcela jinak ve zmínné zpráv o Jeroboamovi. Sloh jest v obou

stejný, jakož je zcela pochopitelno, že se oba utíkají k žárlivému

sousedu israelskému, jenž si chce pipoutat všechny odprce nové

veleíše. Kdežto u Jeroboama jsou mu známa jména všech initelv,

u vzdálenjšího H'dada jmenuje pouze osoby nejdležitjší, ímž vro-

hodnost jeho tím zejmji vyniká, a prokazuje obojí zprávu za úpln

samostatnu. Jen pedpojatec mže tvrditi, že jsou oba píbhy z jediné

události sestaven}'.

Zpráva o Jeroboamu: 12. Zpráva o H'dadu: 11.

24* Ka: ]Souaax£!|jL sowxev xw 'Ispo- 19.Ka:£5o)X£v auToJ yovaxa áosX'^T,v

Poá|x XT^v 'Avw á5cXcf/T]V Qexs.[ízboíq zf^q yuvaíxo; auxoO, áosAcpí^v Osxs-

ZYiV -psa^uxépav x"^^ yuvacxo^ aoxoO [isíva; zf^q [izíZw. 20. Kal exsxsv

aijxcp zle, yuvalxa' auxrj r; ixsyáXr^ év aOxw r^ áosJ/^Tj Gexsfisíva^ xw 'Acíp

|iéa(p xwv S-uyaxépwv xoO paaiXéwc;, xov FavryPái u:6v aOx/;.

y.ac Ixexev xw 'Ispo^oáji xov "'A^iá

u:v a-jxoO.

Ve verši 20. etli LXX pvodní hJ!} ^-ov aOx'^;, kteréž massoreté

pepsali 1^^ u:óv auxou. Místo lub^Jim etli LXX iní^Um = yocl

á^éd-p-jiev aOxóv a místo 'DrT^D "jiní} mli '£'"^32 "jinD = £v (jiácrw

uíwv o. Druhé 'Q n''D schází v LXX, a zdá se, že se vloudilo do

massoretského textu nedopatením opisovatele, nebo ho smysl ne-

vyžaduje a psobí mluvnicky obtíže.
') (P. d.)

*) Jak vrn odpovídá tento sloh biblický souasnému slohu egyptskému, možno

posouditi z podobné zprávy o Ptahšepsesu, jenž byl od faraóna Menker' »vychován

mezi královsk}'mi dtmi ve velkém domu králov, v pokoji a obydlí králov . .

.

I dal mu Jeho Velienstvo vznešenou dceru královskou Ma'tha' za manželku« atd.

R. J. H. 79.
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Symbolické knihy protestantské.
Píše VÁCLAV Oliva.

-Wahrheit sei Waffe und Wehi Ic

J. R5hin : Der Protestantismas unserer Tage.

1. Dle katolické vrouky dochází lovk spasení vrou,

s níž spolupsobí. Poklad víry — depositum fidei — svil Kristus

církvi a jí uložil, aby jej v neporušenosti zachovala, i aby nad istotou

a neporušeností vín.- bdla. Pramenem víry jest Písmo sv. a tradice.

Písmo samo nedostauje, jest nejasné a nkde i nesrozumitelné. Proto

teba Písmo vykládati na základ tradice, k emuž povolána je církev

„sloup a utvrzení pravdy. " — Protože pak každý má spasení

dojíti, protože církev je „sloup a utvrzení pravdy'^ a protože prameny

víry jsou nejasné: jest nezbytno, aby církev sama podávala
lidem víru zpsobem jasným a srozumitelným.

2. Úkol tento plnila a plní církev mimo jiné hlavn symboly

a symbolickými knihami. A správn tedy píše „Der Pieichsbote"

(23. února 1894}: „Bez vyznání (symbola) není církve... Církev bez

vyznání pestává býti církví." i)

3. Slova práv uvedená platí netoliko o katolické, ale o každé
kesanské církvi, protože každá prohlašuje se a prohlašovati se

musí — nechce-li dopustiti se samovraždyl — za jedin a pouze pravou

církev Kristovu. Správn dí v tomto smru uvedený „Der Reichsbote~

(18. íjna 1892; o církvi 2) evangelické: „Evangelická církev nemže
obstáti bez vyznání práv tak, jako kterákoliv jiná církev, a proto

musí také své duchovenstvo zavázati, aby dle vyznání uilo a psobilo.

Jako s pouhými církevn-historickými památkami nemže církev se

svými vyznáními zacházeti. .
."* a „Kreuzzeitung- (IS. ervence 1892/:

„Vyznání církve lutherské tvoí normu pro veejná jednání všeobecné

lutherské konference ..." 3)

3. V dob nedávno minulé, hlavn r. 1892., církve protestantské

všecky zmítány byly „symbolickou (i symbolovou) boui."
Kevra utkala se s „orthodoxií" a boj zuil o „symbolické knihv."

') Bylo by zajímavo zvdti, dle kterého vyznání ídí se pniská církev zemská.

'; Ze církve mimokatolické v písném slova smyslu církvemi nejsou, patrno

z katolické církevní historie i vrouky. Xicmén, protože všeobecn i o spolenostech mimo-

katolických (ne rímsko-katolickýchj slova >církeT' se užívá, užito ho i v tomto pojednání.

') Der Protestantismus tmserer Tage.« Von J. R'jhm, Domcapitiilar in Passau.

Munchcn 1597. ?tr. 57. Použito astji.
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V naši dob boj trochu utichl, ale nezmizel. Z té píiny nebude snad

nezajímavo, pojednám-li o symbolických knihách církví protestantských.

Poznámka. Úvodem k pojednání o symbolických knihách církví

protestantských pipojuji kratší rys o symbolických knihách vbec. Je tedy

rozdlení: I. O .symbolických knihách vbec, II. O symbolických knihách

protestantských.

I.

Aj Pojem symbolických knih.

1. Nejnovjší vdou bohoslovnou je „srovnávací vda náboženská'^

i symbolika v nejširším slova smyslu.^) Pramenem, z nhož symbolika

vbec erpá, jsou hlavn „symbolické knihy".

2. Jako pojem symbolika bere se v rzném významu, '-') tak možno

i rzn mluviti o symbolických knihách. Mžeme tedy mluviti o symbo-

lických knihách v nejširším slova smyslu, t. j. o symbolických

knihách všech souasných, ba i zaniklých náboženství, jako o symbo-

lických knihách kesanských, židovských, islámských atd. Dále mžeme
mluviti o symbolických knihách v užším slova smyslu, t. j. o

knihách, v nichž obsaženy jsou rozdíly ve vrouných láncích jednotlivých

kesanských vyznání, jako na p. o symbolických knihách církve ímsko-

katolické, církve ecké, církví protestantských atd. a konen mžeme
mluviti o symbolických knihách v nejužším slova smyslu, t. j. o

knihách vyliujících pvod, djiny, platnost, obsah vyznání jednotlivých

spoleností náboženských beze vztahu k jiným církvím kesanským.

Nejobyejnji pi slov symbolické knihy bereme význam

jich v užším slova smyslu. A tu definice zní: Symbolické knihy

jsou veejné, od církve uznané a prohlášené spisy, jež uení její na

rozdíl od jiných náboženských spoleností (hlavn kesanských na

západ) obsahují tak, jak za vyznání víry a za známku vících téže

církve se považuje.')

3. Slovo symbolické knihy*) vzniklo v orthodoxním lutherství,

1) »Srovnávací vda uáboženská.« Napsal Jan Oliva. (»Hlídka« 1896, str. 49. nn.)

Týž: ^Symbolika dle praxe.* (»Hlidka« 1897, str. 561. nn.)

') Wetzer und Welte, »Kirchenleiikon« XI., 1046 nn. Použito astji.

') BrocTchaus' »Konversations-Lexikon« na píslušných místech. Díla toho použit»

éastji = Br.

*) Rozdlení symbolických knih naznauje toto schéma:

Symbolické knihy

:

I. kesanské, II. mimokesanské,

1. ímsko-katolické, 2. ecko-schismatické, 3. protestantské,

tij hlamí, b) podnižné, a) hlayní. bj podružné, a) hlarní, b) podružné.
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odkudž rozšíilo se do všech kesanských církvi') Slulv pak tu

svmbohckými knihami nejen spisy, v nichž uložena byla pravá víra

kesanská (Jako na p. v symbolu kestním), ale hlavn spisy, v nichž

vérouka jedné církve kesanské srovnávala se a obhajovala proti

vrouce jiné církve kesanské anebo i jiných církví kesanských, a
již tak stalo se bud v jediném spise ina p. v konfessi augsburské),

anebo v authentické sbírce takovýchto spis (jako na p. v knize

svornosti ili konkordii).

Pojem symbolické knihv v dob nové nabyl zmn ješt tím.

že z kesanských vyznání odpadly: 1. spisy symbolické kesanských

sekt. vzniklých v dob patristické — Armén. Kopt. Habešan. svrských

Jakobit. Nestorianv atd. — jednak proto, že poet tchto vyznava
jest velmi malý a jednak proto, že differenní jich lánky týkají se

hlavn Christologie; 2. symbolické knihv onch odnoží kesanských.

jež sice vznikly v dob anebo ovzduší reformaním, ale bud" zanikly

(jako na p. deisti a p. i anebo bylv smru protikesanského, ba pohan-

ského mormoni a saint-simonisté), a 3. spisy rationalist. protože, a
rationalismus je pouze dsledkem protestantismu, pece netvoí zorgani-

sovanou spolenost náboženskou a vbec svmbolických knih nemá.

4. Vnjší forma symbolických knih je rozdílná: bud" je to

vrouná formule (jako jsou všecka credai. nebo výklad vroukv ^jako

katechismus ímský ,, i katechetická ada otázek a odpovdí (katechismy

Lutherovyi. anebo podání jednotlivých lánk víry (konfesse helvetské).

Papesžké konstituce, dogmatické bully, úady a kanóny ádn svolanvch

a slavených synod ítridentského a dordrechtského i cenou i charakterem

rovnají se zcela symbolickým knihám, a creda jimi anebo z nich

sestavená jsou vlastními svmboly.

5. Symbolické knihy dlí se ve úhlavní"-) a „podružné" i ve

„hlavní spisy" ^) a spisy „druhého ádu." Rozdlení toto již samo na-

znauje vnitní rozdíl symbolických spis. Spisy „hlavní" pro authentické

složení a prohlášení jich od kompetentních kruh církevních 'jako se

stalo s kanóny tridentskými v katolické církvij požívají vtší vážnosti

a autority než spisy „podružné" (jako katechismus ímský j. zvlášt

byly-li spisy „druhého rádu- složeny od osob privátních (jako konfessio

belgica) a teprve pozdji za symbolické prohlášenv.*)

>. Fr. Kattvnhusch, »Lehrb. der rergleich. Confessionskundet I. Freiburg 1892, 12.

'i Buchmann, »Populársymbolikt, 3. yyd. Mohu 1850, tc 2 dílech.

^) Winer, -Comparative Darstellung des Lehrbegriffs der verschiedenen christlichen

Kirchenparteien.'. 4. Tjd. od Ewalda. Lipsko 1892, 9 nn.

*) 9Kirchenlexikon.c d. c. XI. 1150 n.
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Pozná m k a. Jinak jeSt dlí se symbolické knihy dle cirk v í.

Jsou: 1. symbolické knihy církve ímsko-katolické, 2. symbolické kniky

církve ecko-schismatické, a 3. symbolické knihy církví protestantských i
protestantské.

B) Pvod symbolických knih.^)

1. Symbol vbec jest poznávací znaménko. 2) Tim vyznaen

i pvodní úel nejstaršího kesanského vyznání i symbolu. Již za

asv apoštolských kupili se totiž zástupové kesan kolem vyznáni

jako kolem znamení, praporu, jenž je spojoval a od nekesan rozeznával.

Soubor kesanských pravd vrouných na poátku církve sepsán

nebyl, nýbrž apoštolé dle rozkazu Pán uili pouze ústn a tak

kesanství šíili. Jak z djin známo, soubor pravd kesanských nesml

nikomu nezasvcenému se sdlovati.

2. Když církev Kristova znané se šíila a nových stoupenc i
kesan nabývala, vyskytli se mezi jejími leny i mnozí, kdož ústní

uení apoštolské špatn pochopili a pak i jiným špatn vykládali,

vzniklo kacíství, jež, aby svou existenci obhájilo, poalo od-

volávati se na Písmo, jež v nkterých kusech zatím bylo sepsáno.

I bylo teba, aby církev, t. j. svatí apoštolova, biskupové, knží i jáhnové

se sv. Petrem nebo jeho nástupcem stanovili, co jest pravým uením

církve, jak Písmu sv. rozumti a ono vykládati se má.

Z této píiny církev již od poátku podávala svým lenm návod,

co jest pravdou evangelia a jak Písmu sv. rozumti se má. Již v nej-

starších dobách užívalo se k tomuto úelu symbol kestních nejen

ped pijetím sv. ktu u dosplých, nýbrž i pi rozliném vyuování ^)

mládeže v základních pravdách kesanských.*) Podkladem bylo apo-

štolské vyznání víry.

1) Dr. J. Burg, sProtestantische Geschichtsliigen. Ein Nachschlagebuch « II. 1 nn.

Essen 1S97. — Dr. K. Graul-Dr. R. Seeberg, »Die Ur.terscheiduugslehren der verschiedenen

christlichen Bekenntnisse im Lichte der heiligen Schrift.« Leipzig 1899. 13. vyd. str. 3. nu.

(Rázu liithersko-orthodoxního
!)

^) O pojmech rzných ssymboluv* i symboliky<; srv. »Symbolika dle praxe.

^

( Hlídka« 1897, str. 561. nn.)

^) Již záhy, a to za asv apoštolských uvedeno jest veškeré uení Kristovo na

nkolik málo vt, kteréžto za pravidlo víry (y.avójv -cr]; Tiíaxsco;, regula fidei) a za oznak

a podstatu jednoty pravovících (aú}i|;QXov, symbolm) pokládány jsou. Pi vyuování pak

obrácen byl zetel po pednosti k tomu, aby ti, kdož božské toto uení pijímali, hluboce si

je v pamt a v srdce vštípili... Katechismus z naízení snmu tridentskélio. .. v pedmluv
k eskému vydání od V. Zikmunda. IV. Srv. slovo »snešení«.

*) Takových formulá (symbol) máme i z nejstarších dob dosti, jak patrno ze

spisii Denzingrova sEnchiridion symbolorum« a ze spisu -1. Hahnova »Bibliothek der
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3. Po celá ti století vystaila církev s jednduchym svmboleni

kestním. Jak proti pohanm tak proti polopohanskym gnostikm a

židm postailo církvi, že jednoduše podávala i vyjadovala fakta

naší spásy — fakta kesanství. Když však na poátku 4. století

vystoupil Arius s domnnkou, že Kristus je stvoení, že tedy jako mv
všickni i Kristus byl od Boha stvoen, že však je vyšší bytost nežli

lovk a andl, tedy jakýsi polobiih, sešla se v Nicei synoda (r. 323.),

kdež hlavn psobením Athanasiovým proti Ariovi stanoveno, že Kristus

jest ,,Bh z Boha, svtlo ze svtla, pravý Bh z Boha pravého, na-

rozený nestvoený, stejný s Otcem podstatj-." Od koncilu caihradského

uzucíno bylo a rozšíeno symbolm nicejsko-caihradské, jež jest sou-

hlasno se symbolem nicejským s tím toliko rozdílem, že tu zvlášt

božství Ducha sv. náležit bylo vytknuto a prohlášeno.

4. Církvi bylo podstoupiti po obhájení božství Ježíšova

nové boje o osobu Kristovu. Vící obírali se lidskou i božskou

pirozeností Kristovou. Jedni pravili, že ob pirozenosti jsou v témže

pomru jako dv sbitá prkna, tedy v pomru pouze zevnjším (tak

Xestorius a jeho pívrženci >. druzí mínili, že možno mluviti tu pouze

jedné pirozenosti. Pi domnnce prvé bylo nebezpeí, že utrpení

i smrt Kristova nemá nic spoleného s jeho božstvím, že je to tedy

in ist lidský a že nepinesl nám spásy, pi druhé že pirozenost

lidská úpln se ztratila v pirozenosti božské a vle lidská ve vli

božské (monofysité). Poukazovali-li první na pomr sbitých prken,

poukazovali druzí na krapet vína vlitého do sudu vody. Aby spory

tvto se rozešily, slaveny synody v Efesu (431) a Chalcedonu (451).

I bvlo stanoveno, že po vtlení jest jedna osoba, ale dv parozenosti,

a to tak, že jsou nezmnny, nesmíšeny, nerozdílný a neodloueny.

Tak bylo na východ.

Xa západ povstaly bludy jiné. Když Pelagius poal uiti, že

není híchu ddiného, že všickni lidé rodí se bez híchu, práv tak.

jako Adam bez híchu byl stvoen a že jen uením a píkladem svádni

bývají ku híchu, vystoupil proti nmu biskup hipponský Augustin.

Po delších bojích došlo k synod orangesské (529). kdež uení Pelagiovo

zamítnuto a Augustinovo pijato. Podobn stalo se i Donatistm. (p. d.)

Syinbole nnd Glaubensregeln der alten Kirche. : Breslaii 1877, druhé vydání: tetí

rozmnožené vydání s pídavkem od Dra. A. Harnaeka 1897.



96 Prokop Šup:

Hospodáská perspektiva s mezníku dvou vk.
Prokop Šup. (O.)

Druhá v poadí po celé skoro století íše prmyslová Francie,

uhnula už se svého místa, jež zaujal politický sok její. Není ostatn

nic divného, vyrobí-li 53 mil. obyvatelstva víc než 38.^) Ježto však

nmecká výroba prmyslová svj nepomrný vzrst datuje teprv od

tí desítiletí, Francie však má dv století výtené, po svt cenné
práce za sebou, a nadto po mnoho vk svou populací všecky okolní

íše pevyšovala — má nahromadno tolik bohatství, že dosud žádný

jiný stát s ní pomrn soutžiti nemže. Vhlas Francie jako kulturního

ohniska evropského rovnž jí slušn vynáší z náplyvu cizinc, podobn
jako Itálii, která ve své slabosti hospodáské práce pece si smí dovolovat

rok co rok passivní bilanci tržební.

Mocným vývojem navelé sebevdomí germánské ostatn už se-

sadilo Francii s prvenství mezi národy, jako íši a národ úpadku. To
hlas nmeckých politik, národohospodá ba i profesor katolických,

že romanství už má svou dobu za sebou, a že nastává vk germanstva.

Takové národnostní illuse ovšem pomr nepedlají ani jejich obratu

neuspíší. Množství je to, jež tu rozhoduje za kvalifikace (vzdlání,

schopnost, píle) skoro stejné.

Nejslabší v ad rozhodujících národv a státv evropských jest

Itálie: pes to, zeje to tak stará zem kulturní, jež by mla míti v každém

oboru nejlepší tradice. Ale Itálie, možno íci, zkažena svými sousedy.

Dlouho rozdrásána byla politicky, ale i pes to díve jednotlivé státeky

italské stály na vysokém stupni hospodáského vývoje a zámožnosti.

') Hodnota Tvrobr jednotlivých dležitjších státfi dle ocenní statist. úadu
T ministerstvu práce ve Washingtone obnášela r. 1899: Spojené Státy severoamerické

7000 milionfi dolarfi, Velkobritanie 4100 mil. dol., Nmecko 2915 mil. dol., Francie

2245 mil. dol,, Rusko 1815 mil. dol., Rakousko-Uhersko 1625 mil. dol , Itálie 605 mil.

dol., Belgie 510 mil. dol., Španly 425 mil. dol., Švýcary 160 mil. dol. (t naší korunové

mn ptiná.sobnf poet!). Dle téhož pramene množství užívaných parních koských sil

obnášelo 1899: ve Spojených Státech 18 milion koských sil, ve Velkobritanii 12 mil.,

v Nmecku 9 mil., ve Francii 5 mil., v Rakousko-Uhersku a Rusku stejn 2'5 mil.,

v Belgii 1 milion. Dle Neumarka movitý kapitál Evropy a jednotlivých stát (pedstavený

T akciích, rentách, a všeho druhu pajjírech cenných, jakož i uložený v ústavech penžních

i veejné zásoby mnné) obnáší: v Evrop celé 450 miliard frank (korun), z toho pipadá

na Anglii 182 tisíc milion, na Nmecko 92 tisíc mil., Francii 80 tisíc mil., Rusko

25"5 tisíc mil , Rakousko-Uhersko 24'5 tisíc mil., Itálii 17'5 tisíc mil., Nizozemí 13*5 tisíc

mil., Belgii 6 tisíc mil.
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Zkažena nad to soutži Evropy v obdivu pro staré památky doby

ímské. Žádná zem nemá tolik bohatých cizinc, cestujících za nebem

italským a kulturou ímsko-vlašskou, jako Itálie. A tato okolnost svedla

spolenost vlaskou k neproduktivnosti i lépe jednostranné produktivnosti

hospodáské. Xauila se býti živa lehími zpsoby výdlku. íšepopeno

ovšem zstává, že Itálie v obchod a námoní peprav zbožové vždy

mnoho vydlávala a tebas dnes pedhonna jinými státy s lepším a

etnjším lostvem obchodním, pece ješt dnes neposlední zaujímá

místo. \i Dlouho byvši skoro výhradní dodavatelkou \nna, jižního ovoce,

rýže a j. pro stední Evropu, pomalu i tu dostává nové konkurrenty,

ne však na ujmu svého odbytu, nýbrž pro zvýšenou potebu dosavadních

odbratel. V poslední dob jako ve všech státech i v Itálii prmysl

siln se rozmohl a severní ást Itálie ode dávna už patí k zemím nej-

výrobnéjším. Celkem pomrná chudost Itálie na velký prmysl má jednu

z hlavních píin i v tom. že nemá kamenného uhlí. Odkázána jsouc

na uhlí cizí (hlavn anglické . nemže pak vyrábti tak lacino jako

zem mající vlastní »industrialní topivo". Udržuje-li se výroba italská

i tak proti soutži, ba vzmáhá-li se stále (y textilním oboru, cukro-

varstvi, drobném a umlém zpracováni kov ,
iní tak jen s újmou

svého stavu dlnického. Pro onu pininu (nedostatek uhlí) nemže ItaUe

ani v blízké budoucnosti vyniknouti jako zem siln prmyslová, le

by zatím technika pokroila v objevech nové „živné síly" prmyslové.

Za to však zemdlství italské schopno ješt znanjšího vývoje,

i v budoucnosti však a i pi nejintensivnjším racionelním hospodáství

Itálie sotva samotné obyvatelstvo postaí uživit. Pokroku v polním

hospodáství na pekážku jsou nejvíce neutšené agrarné-socialni pomry
(latifundia, systém nájmv a podnájm), jež tíže se pevracejí, než jak

se dobývá odborného vzdlání. I za nejkrásnjší a nejrozumnjší po-

litiky — na niž není áky tak brzo a v každém smru — Itálie dlouho

zstane zemí slabou, chrlící svj pebytek populaní za moe a do

ostatních zemí Evropy.

') Obchodní loclstvo státu dležitjších dle mezinárodního registrujícího spolku

námoního »Veritas« obnášelo r. 1899. (zapoítenj jen parníky obchodní registrované

vtší než 100 tun nákladu): Yelkobritanie 5453 parník s nosností 11,09.3.807 tu«

reg., Nmecko 900 parník s 1,873.388 tun. reg., Francie 526 p. s 985.968 tun reg.,

Spojtné Státy severoamerické 551 parník s 970.881 tun. reg., Norsko 657 parník

í 672.549 tun. reg., Švédsko 497 parníku s 3.S9 879 tun. reg., Španlsko 377 par-

níku s 551.887 tunami reg., Japansko 332 parníkv s 455.535 tunami reg., Itálie

258 parníku s 443.365 tun. reg., Rusko 435 parník s 407.536 tunami reg , Dánsko

318 parník s 388.670 tunami reg., Nizozemí 224 parníkv s 365.995 tunami reg.,

Rakousko-Dhersko 167 parník s 335.314 tun. reg., Belgie 73 parníku se 146 61.5 t. j.
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Naše íše pestávši nkolik politických pevrat v minulém vku.

snad více ješt než sousedky její Nmecko, Itálie, Francie se zabývala

politikou, jen jako mimochodem a mimodk nedávajíc vyschnouti pi-

rozeným zdrojm zámožnosti a zpustnouti starým zemím, vhlasným

ve vývoji práce. Pro své eské a alpské zem patí dnes Rakousko

k nejproduktivnjším okrskm zem. Kdežto však v zemích eských

rzné industrie velmi vysokého stupn dokonalosti dosáhly, zstává

v alpských zemích znanjší pouze rudnictví a hutnictví. Velké bohatství

lesní vyváží se odtamtud v nezpracované form do cizích zemí. —
Zpsoby práce jsou doposud hlavn dva: prvotní tžení z poklad

zemských (zemdlství a hornictví) a zpracování této prvotní tžby

i surovin odjinud pivezených. Massivní produkce tchto druhovýrobk

v rozvoji svém rychlejšími kroky pokrauje teprve v poslední tetin

století a není pravdpodobn ješt ani na vrcholu pudu vývojového,

jenž rznými prostedky teprve v nejnovjší dob roznítit chtjí

k úsilnosti ze sousedních íší známé. — Od dávna však schází Eakousku

a tím víc Uhrám tetí zdroj píjm — obchod, a to jmenovit zámoský.

Už tím, že nejvýrobnjší zem leží na severu íše a odkázány s vý-

vozem svým na cesty území cizího, jest odata íši možnost, aby i

dovoz a pepravu zboží svého obstarala si sama. Tím ást zisku, jenž

v hodnot výrobku zahrnut, a to ást na pevoz a zprostedkování

koup vypadající, zstává v cizích rukou. I v tom smru pomry se

lepší, ježto umle snaží se íše vypstovati si silné námoní obchodní

lostvo a zpsobilé kupectvo v zemích zámoských, jakož i pístav

svj Terst, dnes už z nejvtších evropských, zdokonaliti a tím jak

pívoz tak vývoz zboží a zisk z obojího vyplývající sob zaruiti.

A tento výdlek není k zahození. Obnáší mnohem více. než zisk vý-

robní pi témže zboží — a to už i pi nepatrné vzdálenosti pevozní.

Rakouský vývoj hospodáský náleží však ve znané ásti k tm
umle vyhnaným kvtm, jež zavlažovány cizí vláhou: bylo k nmu
teba cizího kapitálu. Tof je známkou celé jihovýchodní Evropy vbec,

jež v rychlém víru hospodáského vývoje octla se bez zásob z mi-

nulosti. Chtjíc držeti krok s druhými západními státy, musila hledat

pomoci kapitálové u nich, jimž už kapitálu pebývalo.

Ješt více kapitálu laný jsou spojené s Rakouskem Uhry, které

do ruchu prmyslového pišly zrovna s prázdnýma rukama, kdežto

Rakousko pece už ze svého drobného a vhlasného staršího prmyslu

tvoilo si z ásti pdu samo pro novou velkovýrobu. Tak jen sem tam

nejvtší podniky rakouské (dráhy, novjší doly a hut) financovány

é
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cizinou. Dnes pak už ani ten piliv kapitálu cizího nemá tohoto významu,

nvbrž je to vzájemným peléváním mezinárodního proudu kapitálového;

naše íše zakládá ješt chudší státy a zem. a tim uvoluje místo

skromnjšímu kapitálu západnímu.

O hospodáskou budoucnost Rakouska není pro se strachovat,

mi v nejtžších krisích svtových. Utrplo by spolu s jinými a snad

pomrn ke své síle i znanji. ale ne smrteln. Má ostatn ješt kraje,

jež znaného vývoje schopny jsou (východní a jižní zem) -a zastávají

tudíž pro budoucnost funkci jednak narážev a jednak vzpružin

nového pohybu.

Ve svém celku íše rakouská s Uhrami má ješt ráz íše zem-
dlské, íše, v níž hospodáská výroba a tžba surovin pevládá a jejíž

vývoz stále ješt pokládá za toužebnjší tržišt s hustým obyvatelstvem

prmyslovým, než zem bezprmyslové. V ohledu tom však už po

.desítkv let liší se požadavky rakouské a uherské, a nebude dlouho

trvat, kdv smr tržební celé íše obrátí se touto cestou: bude hledat

novvch odbytiš pro hotové zboží své. a suroviny i zemdlské plodiny

doplovat odjinud.

Drobné státy evropské na severu, jihovýchod a jihozápad Evropy

vykazují dvojí ráz: severní ^ Nizozemí, Dánsko, Švédsko-Norsko) jsou

pokroilé a hospodásky samostatný, z nich Nizozemí a Dánsko dnes

už stojí v zemdlství svém na nejvysplejším stanovisku výrobn-

obchodním. Le i ostatní dv odvtví prmysl a obchod námoní v nich

silné vyvinut, nadto mají ješt i jiný velmi vydatný zdroj výdlku —
rybné bohatství moské. Státv jižní obou krajních poloostrovi\ .pyren.

a balkan.) jednostrann zemdlské ívyjma zámoský osadní obchod

Portuo^alska a Španl jakož i znaný španlský velkoprmysl pro

bohatství zem pirozené ješt znaného vývoje schopný a též zdárn

na severovýchod íše. pes špatnou centrální politiku, se vyvíjející)

jsou v hospodáství státním i národním úpln odvislv od kapitalisti-

ckého severozápadu a stedu Evropy. Xa neštstí cestu k rychlému

osvobození zatarasily si dluhy neproduktivními (politicko-vojenskými),

tak že tebas pírodním bohatstvím požehnány, zužitkovat ho vbec ne-

mohou, nebo jen s velmi malou výhodou vlastní. Nejvýhodnji, dnes

aspo ješt, položeno Bulharsko, jež s ponkud vtším náporem síly

tžebn a šastnou úrodou ve dvou, tech desítiletích mže se domoci

znaného rozkvtu a samostatnosti hospodáské, za to nejrozvinutjší

už jsou Španlsko a Rumunsko, jež pes nepomrné dluhy své vy-

znaují se znanou produkcí i obchodem.
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Ped obma „íšemi budoucnosti" n;i konec: Spojenými Státy

severoamerickými a Ruskem letem dotknouti se ješt dlužno dímajících

éi vzbuzených už sil hospodákých ostatních díl svta. Životem úpln

samostatným žije už Austrálie, jež i pi své slabé zalidnnosti pebytek

své prvovýroby vrhá na trhy evropské s výhodou porážejíc domácí

prvovýrobce. Afrika tém celá závislá jest na evropských svých

držitelích a rozvinovati se bude vznty a popudy od nich pinesenými.

V hospodáském ohledu nejbezohlednjším kultivátorem, jiní praví

vyssavatelem pirozeného bohatství zem, jest Anglie. Za ní podle její

methody postupují Nmci. Jiná velká držitelka Afriky Francie, postu-

puje tempem mírnjším. Anglie, i lépe anglosaské plém jako osadilo

a zalidnilo Austrálii a celou severní Ameriku, tak zdá se, že i Afriku

poanglosaští, bude-li mu k tomu dáno ješt aspo pl století asu.^)

Le prorokují mu už i úpadek, ale ped asem asi. Nebo úpadkem

Anglie samé, i kdyby njakou válenou katastrofou byla zmožena, ne-

nastane ješt úpadek anglosaského plemene celého. Posice jeho ve dvou

jiných dílech svta zdají se pro nynjšek nedobytný (v Americe a

Austrálii) a tudíž zárodkem nové budoucí velikosti. V Asii leží dnes

nejvtší hádanka budoucnosti. Ohromný tento kontinent, kolébka kultury

lidské leží dnes jakoby ve staecké nemohoucnosti poután a trhán žáky

a odchovanci svými od západu (Evropou) i východu (Amerikou). V nm
žije polovice veškerého lidstva a nota bene nerozdlená na tolik ná-

rdk a stát, na kolik dlí se druhá polovice — kulturní, srazivší

se dnes v jeden šik na povalení obra-starce. Jen aby starce! Theorie

o biologii národ není ješt ani tak stará ani tak osvdená, aby ji

každý okamžik nemohl vyvrátiti. Což je-li ten obrovský kontinent

teprv na poátku nového svého vývoje!? Aby se vyvinul po evropsku

a nassál se evropské civilisace, o to už stará se konkurrence evropských

stát otvírajíc zdroje hospodáské v krajích východu i západu, jihu i

stedu bohaté pevniny. Rozlenný jihovýchod trojdílu svtového má práv

tolik ba víc ješt pirozených podmínek k rozvoji všech sil jako lenitý

severozápad téhož trojdílu svtového (Evropa). A houževnatý boj vede

se práv o tento lenitý východ Asie! Je to boj mimodk snad už

o prvenství v budoucnosti?

') Državy jednotlivých stát v Africe obnášejí: Britské: 8,950.000 km* s 75 mil.

obyvatelstva; (s Egyptem a Súdánem 11,849.000 km' a 95 mil. obyv.); francouzské:

7,770.000 km» se 27-3 miliony obyv.; nmecké: 2,347 990 km* s 8-7 mil. obyvatelstva;

portugalské: 2,126.130 km" se 14-2 mil. obyv.; belgické (soukromé): 2,252.000 km""

se 14 mil. obyvatelstva; italské: 477.300 km' se 0'6 mil. obyv.; španlské: 9760 km*

se O 34 mil. obyvatelstva.
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í

Le budoucnost, jež Asii snad pipadne, jest ješt daleká, na

nkolik lidských vk snad vzdálená. Dosud vlastním hospodáským

životem, se všemi jeho vzpružinami po evropsku vyvinutými, žije jediné

Japonsko, ostrovní íše, Anglie východu, jíž pro Asii pidlují týž úkol,

jaký Anglie mla pro Evropu. Na poátku nového století zraí se však

jiná hospodáská velemoc, jež vyrstá hroziv vedle dosavadních mocí,

na malé zem a drobné nárdky rozdlených! Malé a drobné nutno

líci u porovnání s touto blízkou pišlostí, až dosud zdálv se samým
sob a mezi sebou velikými a mohutnými. Jsou to dva kolossy: jeden

na západ už už dospívající, anglosaské (le spíše smíšené národnosti)

Spojené Státy sev. americké, druhý na východ — slovanské Rusko.

Rozlohou svou ob ohromný: Spojené Státy dorovnají se plochou

celé Evrop, Rusko pak celou plochou svou 2^ g^rát toliké jako Spojené

Státy (9"9 a 221 mil. km^). Panství celé britské íše sice rozsahem

jest ješt vtší (31 '95 mil. km"^) a podobn i populací svou, ale jed-

notlivé ásti její jsou skoro samostatnými celky (Kanada, Austrálie a

i Asijská Indie, Egypt a v nedaleké budoucnosti i jižní Afrika). Le
rozloha sama ješt hospodáské síly íši a národu nedodá, naopak mže
býti práv rychlému vývoji na pekážku. V tom pípad totiž, že by

snadné kommunikaci inila pekážky, že by byla neproduktivní. K velkým

prostranstvím náleží ješt dva initelé, vhodnost jejich kultivace a pak

kultivátor, vzdlavatel — lovk. V tom ohledu Spojené Státy lépe

vyzbrojeny pirozenými tmito podmínkami než Rusko. Se svými víc

než 80 miliony obyvatel na ploše vesms vzdlavatelné a o hodnou

polovici menší, mohou žíti životem o mnoho intensivnjším než Rusko

se svými 140 mihony obyvatel na ploše sic víc než dvakrát takové,

ale z dobré tetiny nehostinné a skoro neproduktivní.

Nad to i ráz a duch obojí populace jest diametráln rzný. Spojené

Státy zalidnny obyvatelstvem z velké ásti pisthovalým z kraj vvsoce

kulturních. A vysthovalecký živel už práv proto, že se sthuje,, jest

nejpohyblivjší z obyvatelstva usedlého. A obyvatelstvo pisthovalé

jest pírstkem cennjším než obyejný pírstek populaní. Pichází
jako hotová vyškolená síla pracovní do kraje, kdežto pírodem získanou

generaci teba naped vychovati a vycviiti, což jest nejmén 14 až

20 let pouhého nákladu a neproduktivního života.

Jen pro ten stálý píliv hotových sil výrobních a velmi pohyblivých

duch Spojené Státy vynikly v po.^lfdní tetin minulého století zrovna

zázraným pokrokem ve všech odvtvích, staly se zemí div techniky,

zemí produkce nejhromadnjší, nejlacinjší, ale i nejvýnosnjší. A pro
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budoucnost zákonem stanovena ješt vyšší zdolnost a jakost tohoto pi-

sthovaleckého živlu: jak po stránce vzdlání tak po stránce kapitálové.

Ve starousedlých zemích evropských a tedy i v Rusku zvlášt takového

cenného pírstku nemají: tu lidé kteí pibudou ron — pibudou jako

dítky bez zdolnosti výrobní a bez kapitálové hotovosti. Proto na Rusi

pokrok odborný tak tžko razí si cestu a kapitálové zásoby tak zvolna

rostou! O nic sic pomaleji a volnji, než jak vyrstaly v západních

evropských státech, kde nutno bylo hromaditi oboje i kapitál i zrunost

technickou prací a zkušeností mnoha pokolení a celých století. Pokrok

na Rusi dje se už rychleji než tu v západní Evrop vyrstal, nebo

dje se za pispní této západní Evropy, a pod úelným a úsilným

vedením cíle vdomé správy státu i vyšší spolenosti ruské.

Le pes to všecko v blízské budoucnosti Rusko Spojených Stát

ješt nedohoní. Jde však už dnes a pjde i píšt po jejich boku jako

nejmohutnjší velmoc hospodáská. Pomocnými faktory u vývoji obou

tchto stát jest bezprostední bohaté a vysplé sousedství. A tu severo-

americké Spojené Státy opt mají pednost ped Ruskem. Ovládají už

dnes hospodásky i politicky sousední íše stedoamerické i jihoamerické

i severnji položenou Kanadu, a vliv jejich v této bezprostední blíz-

kosti pes nechu tak zvané latinské Ameriky poroste i dále. A všecky

tyto státy a zem americké, jsou dnes a budou ješt dlouho povýtce

zemmi nepebrané prvovýroby, tak že Spojené Státy severoamerické pro

svj mohutný vývoj prmyslový obdaeny velmi blízkým pirozeným

pozadím. 1) A tebas dnes zem stedo a jihoamerické nebyly ješt píliš

receptivní pro pebytek výroby a kapitálu severoamerického, jejich

úsilný a rychle se probírající pokrok poslední doby, uiní je co nevidt

ješt vhodnjšími pomocníky a spolupracovníky o rozkvtu celé Ameriky.

Silné hospodáské pozadí jihovýchodní Asie, jaké se pojí k mohutné

íši ruské není v tak výhodném stavu jako pozadí Spoj. Stát. Svou

politikou v asijských krajích Rusko sic pracuje šastnji a lépe si

získává pátely než vlezná a vnucující se pánovitost severoamerická.

Le liduprázdné prostranství ohromné Sibie jest živjšímu styku víc

na pekážku než vodní cesty ze sev. Ameriky do jižní. Nad to teba

se obávati, aby jihovýchodní Asie náhle se vzchopíc Rusko nepedhonila

*) Za správní rok 1899— 1900 mla tržba Spojených Stát s Evropou obrat

1.480,735.077 dolar (vývoz ze Sijojenýeh Stát 1.040,167.763 dolai-, dovoz do Spoj.

Stát 440,567.314 dolar), s Amerikou ostatní pak 450,245.300 dolar (vývoz ze Spoj.

Stát 226,540.438 dolar, dovoz do Spoj. Stát 223,704.862 dolar), t emž tržba s celou

jižn-tedni Amerikou mela obrat pouhých 132,612.871 dolar.
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a neudusila! \ Mát pirozené podmínky jak pdy tak hustého obyvatelstva

k takovému rozkvtu mnohem pižnivéj si. Tak zvané ^ žluté nebezpeí"

id žlutého plemene hrozícii neni tak bezprostedním nebezpeím ani

pro P^rancii a Anglii jako pro Rusko práv. Zaplavení Sibie íany
v brzké budoucnosti po dostavení drah sibisko-ínských beztoho Rusku

pedpovídají jako nezbytný následek. Už i dnes na nejvýchodnjším

Poamuí píliv ínský stal se Rusm nepohodlným a pece dnes ješt

íané picházejí jen jako laciní dlníci a Rusové zstávají pány a pod-

nikateli — tedv zisk majícími z toho pílivu! Indie. Persie a Turecko

nehrozí sic tím nebezpeím co ína. ale pro nehybnost a sobstanost

jakož i slabou zažívavost svého obyvatelstva zstávají zase i v hospo-

dáském ohledu málo významnými. Známý francouzsko-belgický zem-
piseo Elisée Reclus u píležitosti nynjšího úspchu Ruska v ín vedle

bezúspšnosti ostatních velmocí, prorokuje, že Rusko nezbvtn ovládne

Cínu politicky a státnicky, za to ína petvoí Rusko národn a kulturn:

Rusko tedy se zmongolisuje!

Le Asie zstává jak už praveno temnou stránkou další budoucnosti.

Její píští politické a hospodáské kreslí se nejist na obzoru východním.

Za to blízká moc a hospodáské prvenství Ruska ve starém svt, jest

uritou prognosou z neklamných skutených už pedpoklad pítomnosti.

Zatím Rusko jest výhradn zemdlským státem: a na neštstí práv
toto zemdlství nejslabší stránkou národního hospodáského života

ruského. A toto zemdlství musí se povznésti samo ze sebe, tebas

s pomocí všech súastnných sil pomocných. Protož možná, že prmysl
ruský, zaštpovaný i prostedky západu a s vtším úsiHm a správou

státní podporovaný, díve zmohutní a dodá íši hospodáské sílv a

samostatnosti, než vlastní zdroj domácí — zemdlství. 2) Sev. Amerika

*) Sílu hospodáskou asijského východu: íny, Japanska a britáké Indie možno

posouditi z tržby jejich: a tu vývoz íny (ínských svobodných pístav) byl v cené

(roku 1897.) 572-25 milion konin, Indie britské (roku 1898.) 1201 milionu korun,

Japanska (r. 1899.j 537-32 milion komn. — Tržba Ruska s Asií r. 1898. dle »Vstníku

ministei-stva financí* byla: ruský vývoz 70*4 mil. rubl (176 mil. korun), ruský dovoz

66-5 mil. rubl (166*;^ mil. korun); to jest ruská tržba s Asií, pi vývozu obnáší 10-6>",,

a pi dovozu 9'6o/q veškeré ruské tržby. Stojí tedy už dnes ruský veškerý vývoz 1692 mil.

korun (1898,( silný proti vývozu jihovýchodní Asie na nejmén 2500 mil. korun silnému.

3) Prmysl ruský r. 1897. zamstnával 2,098.242 dlník v 39.029 závodech,

jichž roní výroba byla ceny 2839 milion rubl — za desítiletí 1887—1897 znaí to

skoro zdvojnásobení. Bylof r. 1887. závod 30.888 s 1,318.018 dlníky a roní výrobnu

v cen 1334Vj ™il- rubl. — Dle pamtní knihy pro paížskou výstavu ministerstvy

niskými uspoádanou >Eossia v konce XIX. veka obyvatelstvo od poátku století
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V tom ohledu pracovala šastnji, tam i zemdlství stojí na téže výši

nejvysplejšího moderního pokroku co americký prmysl. Neštstím

jest, že hlavní pekážkou rozvoje zemdlského na Rusi není snad ne-

pochopení, nechu nebo lenost a neschopnost obyvatelstva zemdlského
(jak asto vytýkají), ale nevhodné socialn-právní pomry selského

obyvatelstva, v nichž žije jako spoutáno nemohouc rozvinouti tu

individuální hybnost a podnikavost, jaké nezbytn jest teba ku

každému pokroku. Euský stát i ruská spolenost žárliv uchovává pro

svj selský stav tu formu obligátního spoleenství všech lidí stejného

zájmu a odboru, pro niž na západ Evropa te po neosvdivším se

rozdrobení a zindividualisování spolenosti horují. Le obšinné hospo-

dáství na ruské vsi nemá zatím pro a emu poskytovat toho spoleného

družebního základu, jaký hledají pro spolené hromadné podnikání

slabší jednotky hospodáské v našich zemích.

Vzruch a živý podnt zemdlského pokroku pro Rusko spoívá

však v silném stavu statkáském.^) Velkostatky ruské zaujímají v ná-

rodním život ruském dležitjší místo než všude jinde. A. ty ani dnes

nestojí tak hluboko na stupni rozvoje tžebního a obchodního, aby

v nastalém od dvou desítek živelním vzrstu prmyslovém nedovedly

dohánt rozvoj prmyslový a zvlášt samy nestaily na vybudování

veledležitého v soustav produkce prmyslu hospodáského. —
Jak se postaví ob tyto velmoci budoucnosti vi sob? Pomr

jejich dosavadní jest docela pátelský a lepší než mezi jinými kterými-

kolivk státy. Není mezi nimi zatím tecí plochy nižádné. Soutž, již

by si mohly psobiti stejnými plodinami a výrobky, není na tak malé

prostranství obmezena, že by nastala nutn njaká koUise. Dle polohy

obou stát tržištm jejich jest celý svt, a nejbližší zem evropské,

na nž Rusko snad ped Spojenými Státy by si dlalo nároky, mají

takovou spotebu všelikého druhu zboží, že Rusko samo dosud nestaí

ji obstarati a soutž tedy jakákoliv a odkudkoliv není ješt citelná.

Ježto pak Spojené Státy se vzrstem vlastního obyvatelstva nebudou

Tzrostlo do konce století o 201 "/oi ^^^ vnjší obrat tržební celé íše vzrostl za totéž

století XIX. e 972«/o (prmr prvního a posledního tvrtstoletí!).

») Knská pda obdlaná rozdlena takto: 38-b'>/^ z ní patí státu, l-90/o jest

údlem (car. rodiny), 2-1 o/o rzných ústav (církevní hlavn) — ostatních 57'5*/o teprr

patí jednotlivým obanm a stavu selskému. Vázaný obšinný majetek pozemkový

ruských sedlákv obnáší z toho 34-2«
g, svobodný selský majetek pozemkový l-S*/^,,

Šlecht pak náleží z toho 18-6«/, pdy. Mezi svobodnými držiteli pdy šlechta tvoí

T osobním pomru 23-8V(,, «el^*í majitelé 56-7"/,, tak že na ostatní stavy pipadá led*

19"5°/, 8 3"4*/, veškeré obdlané pdy.
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asi pres míru z\^'šovati vývoz plodinový, i když obdlají nové nesmírné

lány stedního a západního území, zbude pro Rusko na dlouho volné

pole zásobovací ve stední a západní Evrop, která se vzrostem oby-

vatelstva stále více bude potebovati a postaí tudíž i na zvýšenou

produkci zemdlskou z Ruska a z jiných zemí (Malé Asie. Egypta,

Indie, Austrálie, jižní Afriky, Argentiny a Kanady).

Protož i Spojené Státy vidí v Rusku mohutné tržišt pro své

zboží a pole výnosné pro svj pebytený kapitál, i Rusko vé Spojených

Státech vidí svého pirozeného spojence a pomocníka tam, kde by

Evropa západní ke vzrstu jeho dalšímu pispti nemohla nebo nechtla.

V Evrop západní uvažujíce už od let o možné budoucí síle

Spojených Státv a ješt více o jejich bezohlednosti, o níž dostatené

nabývají zkušenosti v posledních letech, navrhují a už jako nezbytnost

vidí píští seskupení „drobných" íší evropských v jeden obranný celek

proti zámoské pesile hospodáské. Mimoruská Evropa slouená (voln

ovšem) v jeden obranný hospodáský celek byla by zajisté takovou

mocí a silou hospodáskou, že by vedle ní jakékoliv jiné íše a státy

sebe rozsáhlejší a sebe vyvinutjší nevzrostly tak, aby mohly vládnouti

jí a diktovati jí v hospodáském ohledu. S pátelským a spoluspojenvm

Ruskem byla by pak tato spojená unie evropská vbec nepemožitelnou.

A Rusko pece vázáno je s ostatní Evropou tolika svazky pokrevními,

kulturními i pirozenými, že po oslabení protiv politických bude ne-

pochybn její obranou a podporou, tím spíše, kdyby se skutkem stalo

politické slouení státv a kraj národa anglosaského, pro nž tolik

horováno zvlášt se strany Anglie za nedávné války Spojených Stát

se Španlskem, kdy celá ostatní Evropa stála svými sympathiemi na

stran Španlska. Horoucí výzva z Anglie našla jen slabý ozvuk ve

Spojených Státech, a i dnes Spojené Státy jsou málo ochotny jít se

svou mateskou zemí ruku v ruce, kdyžt Anglie sama ani své nejvyšší

pátelství nezištn nenabízí. Ale ani t^nto svazek není nemožný v bu-

doucnosti, až Spojené Státy ucítí se dosti mocnými, aby nebyly Anglii

jen pasáivním spoleníkem v jejích zámrech, a Anglie sama dohnána

snad nepedvídanými okolnostmi navrhne svazek anglosaský upímnji
a nezištnji. Založením unie anglosaské svt by se pak nezbytn rozdlil

na dv polovice: anglosaskou a druhou protivnou pod vedením Ruska.

Po národní pestrosti 19. století, zdá se, vstupují na jevišt 20. jen

dva kmeny národní jako nejzávažnjší initelé vedle sebe, po pípad
proti sob: Anglosasové a Slované (Rusové).

HUdka.
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asopisy slovenské.

Zhusta slyšíme slova: „Slováci hynou, není jim pomoci, Maai
je pomaaí." Je tomu skuten tak? Odpovdí budtež následující

ádky: Roku 1888. vycházelo na Slovensku 12 asopis slovenských

a letos vychází jich 28. Pi útiscích, jimž Slováci ze všech stran jsou

vydáni, zajisté pkný pokrok. Slovenské asopisy mžeme rozdliti

na vládní (psané duchem maarským, protislovenským) a národní.

Vládní („Slovenské noviny" a „Vlast a svt") yydává vláda z penz,
jež ukradla Slovákm po zniení jich Matice. Úelem obou asopisv
je pipravovati lid na myšlenku jednojazyného maarského státu,

maiti hned v zárodku probouzející se vdomí slovenské. K tmto
dvma asopism pibyl r. 1895. tetí: „Opravdový kesan". Roku
toho „ludová strana", která má v programu šetiti rovnoprávnosti

nemaarských národností, poala vydávati slovensky psaný asopis

„Kresfan", který však není duchem ani slovenský ani vládní.

asopisy psané duchem národním, slovenským, jsou:

Politické: Xárodnie noviny (tikráte týdn), Ludové noviny,

Národní Hlásnik. Od prosince m. r. vychází v Budapešti redakcí

M. Hodžy Slovenský denník.

Literární: Slovenské pohlady.

Hospodáské: Obzor, Hospodáské noviny (msíník).
Pouno-zábavné: Slovenské listy (loni zanikly, letos poal je

znova vydávati Karol Salva ve zvtšeném objemu), Dennica, Cerno-

kažník (humorist.-satyrický).

Odborné: asopis museálnej slovenskej spolonosti, Sborník

museálnej slovenskej spolonosti, Rodina a škola (místo zaniklého Dom
a škola), vnovaný vychovatelství (redaktorem je Hurban Vajanskýt.

Svtlo (bojuje proti opilství).

asopisy pro mládež: Priatel' dietok a nov pibylé Noviny
malých.

Revue pro literaturu, politiku a otázku sociální:
Hlas (nyní roník HL. redaktorem je Dr. Pavel Blaho, léka v Uher.

Skalici). Všímá si všeho, co má dležitost pro obrození Slovák. Kehledá
spásu v „bohatém a mocném strýku" (Rusko), od nahodilých zápletek

zahraniných, nýbrž v tom, aby lid byl vzdlán, aby se mravn po-

vznesl a hospodásky sesílil.

Církevní, katolické: Katolické noviny, trnáctidenník,

vychází v Trnav. (Redakce a administrace v Nádaši, komitát Prešpurk).

Ron 4 koruny.

Kazatelna, asopis pro kazatele, redaktor Fr. Osvald, fará
v Teplej (Lenge, p. Bélabanya, Hont) s pílohou: Literárné listy, ron
8 korun. P ú t n i k S v.-V o j t š s k ý, msíník pro katolíky, orgán spolku
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sv. Vojtcha (asi jak naSe Ddictví). Vychází v Trnav (Nagyszombat,

komitát Prešpurský). Ron 1 korunu. Xaša nadej, msíník pro

katolíky. Vychází ve Vacov, ron 1 K 60 h. Králo vna s. Rženca,
msíník pro katolíky. Vychází v Trstenej (Orava). Ron 1 K 60 h.

Posol božského srdca Ježíšového, msíník pro katolíky. Vychází v Trnav,
ron 1 K.

Evangelické: Cirkevné listy (msíník) a Stráž na Sióne

(msíník). Lidová strana vydává Kesana a slovenští socialisté v PeSti

na místo loni zaniklé Nasej doby poínají práv vydávati krejcarový

asopis Slovenský denník. Nejvíce odbratel má Kesan a Národní

hlásnik (asi po 5000) a vládní Vlast a svt (8000, který se posílá

vtšinou zdarma nebo za nepatrný doplatek). Poet odbratelv ostatních

se pohybuje mezi 500—2000. Minulého roku vycházelo v Uhrách aso-
pisv maarských 825, nmeckých 141, slovenských 28, rumunských

19, maloruských 3. Tedy z potlaovaných národností mají Slováci

nejvíce asopisv. eské asopisy docházely do Uher v 234 exempláích,

polské v 42, slovinské v 25, charvatské v 16, ruské v 13. Poštou

uherskou dopravených ísel bylo: maarských 68 million, nmeckých
28 mil., slovenských skoro 3 milliony, rumunských pes 2 milliony,

eských Ya million.

Pipadá tedy na jednoho Slováka asi ne úplné íslo. Krom toho

vychází redakcí Hlasu „Ludové spisy", sbírka laciného tení a „Zábavné
a pouné knížky", vydávané páteli slovenského lidu. Každoron
vyjde na Slovensku nkolik kalendá, které také pomáhají šíiti

vzdlanost mezi lidem. Také Slováci v Americe dávají na jevo dosti

ilý život. Založili si „Matici slovenskou v Americe", která každoron
vydává Sborník Matice a Jednotu, Katolický kalendá. Matice položila

si úkol: duchovn zdvíhati slovenské vysthovalce dobrou etbou, udržet

je pi jich národnosti a v stálé pamti na starou vlast. Krom toho vy-

cházejí v Americe ješt dva týdenníky slovenské (jeden katolický a

jeden evangelický) a humoristický trnáctidenník.

Minulého roku ustavil se na Slovensku zvláštní spolek pátel

slovenského lidu (spolok priatel slovenského ludu), který si vytknul

úkol šíiti mezi lidem dobrou a lacinou etbu. Úkol zajisté krásný a

pi pomrech, jaké na Slovensku panují, zajisté veliký. Vždy dle

posledního úedního výkazu je v Uhrách poet osob, které neznají

ísti ani psáti 47%. A na Slovensku jsou pomry zvlášt smutné. Vždy
vyjímaje nkolik obecných škol, které si vydržují dobrovoln katolití

neí) evangelití Slováci, není žádné slovenské školy. V nejslovátjších

obcích zízené státní školy nevnují ani hodiny slovenin. Jaký div,

že z nich vycházejí lidé, neznající pak ani maarsky, ani slovensky.

Bohumil Simoxides.
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Die altehristliehe Literatur und ihre Erforsehung.

Von Albekt KniiHAKD. (. d
)

Z konfessi má velikou pevahu protestantismus. Co již r. 1884..

kterýsi benediktin vytýkal, že dnes znají sv. Otce lépe v berlínské

akademii než u nás — platí pln ješt dnes. Katolíci nemají na p.
svých djin dogmatu. Schwaneho obsáhlý spis nazývá Ehrhard „histo-

rickou dogmatikou", vytýkaje jí neorganické rozdlení materiálu dle

rubrik dogmatických, místo aby líila rozvoj dogmatické myšlenky.

Ovšem jest úkol protestant v takové látce mnohem snazší než katolík:

katolík ví v absolutnost kesanství a nemže snadno pejít pes

mnohou partii, nejen chtje ji srovnati s církevní naukou, nýbrž hlavn,

aby v ní našel onen tajemný synergismus milosti a ducha lidského a

tak ve vyšším smyslu porozuml mottu Harnackovy „Dogmengeschichte"

TÓ SÓY|j.a-Gs ovc|j.a z^q ávO-pw-tvr;? eysxai '^o'JXf^q ze xa: yvá)[irj5 (Marcellus

z Ancyry: v dogmat jest vždy též nco lidského). — Vbec pozorujíce

protestantské bádání snadno si pomyslíme: magni passus sed extra viam.

Každý poznatek vdecký je vzácný, aby se však ocenil a užiteným

stal, musí pijíti do deposita církve, která ví v objektivní pravdu a

jíž jest kulturní práce staletí ním jiným než denníkem, který si

každá generace píše, jenž však jiným jest jen více mén duchaplnou

hrou. Zda protestantská (theol.) vda skuten hloubji vštípila Krista

v srdce lidská? — Ehrhard vidí ostatn v intensivním zájmu o staré

kesanství dkaz hluboké nábožnosti národu germánských.

Jaké jsou požadavky pro budoucnost? Jedny vztahují se

na technickou stránku (na p. bibliogr. edicí a pojednání od XV, st.,

katalogy manuskript . . .), na druhé stran žádá usilovn studium literatur

pekladových (v. s.), zvláštní stolice pro kes. starovk s historickými

seminái (a po píkladu Harnackov) dokonce zvláštní zajištnou existenci

pro uence, pro jejichž speciální práce není místa ani v organismu

universitním.

Od stránkv 35 — 592. referuje se o jednotlivých spisovatelích.

Od 592—635. jest závr. Pikroíme k tomuto dílu, vsunouce na

vhodném míst poznámky z hlavní ásti spisu.

Závr obírá se rozvojovými stadiemi literatury pednic. Posoudiv

provisorní rozlenní u Batiiíbla a Krílgera. navrhuje Ehrhard sám

nové. které by co nejnázornji zobrazilo rozvoj celé literatury. Rámec
takový poskytují zevní kesanské djiny. Zájmy kesan byly tehdy

vesms jen náboženské, proto zevní osudy a postavení jejich musilo

míti v záptí zvláštní ráz spisv od kesan pochodících. — Z tohoto

stanoviska rozvrhuje celou literaturu stk. ve dv epochy. Nejdleži-

tjším zevním momentem bylo ustání persekucí, osvobození od státního

tlaku, vstoupení do kulturního ovzduší — doba konstantinská, vyznaená
koncilem nicejským. Odtud doba pednicejská, doba starokesanská

per eminentiam a doba po koncilu, doba pati stická. Spoleno obma
jest: kulturní pozadí antické, úzká souvislost s náboženskými, praktickými
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potebami a z toho plynoucí omezení na ist theolog, otázky a ne-

dostatek prosté literárních zájm.
Rozdíl v jsou: I. epocha má málo spis, ješt mén zachovaných.

Pevážná vtšina jich jest ecká, západ s latinou, orient se syrétinou

stojí pozadu. Po celém kest, svt jsou tytéž poteby a kontroversy.

Sám tím ovládnut je etinou, jen v Africe prolamuje se národní ráz,

ale rozkvt jeho padá do II. epochy bohat.íi. až i zde mnoho ztraceno.

latina rovná se et-né. syrská literatura má svj rozkvt, koptická,

ethiopská a arménská se rozvíjejí. Problémy východu metaf.-ofltologické.

západu anthropologicko-psychologické.

První epochu zrvrubn charakterisovati jest tžko, nebo spisy

z velké ásti scházejí. Celé strany by naplnil seznam ztracených spis.

Z toho ovšem Harnack v^-vozuje v prolegomenech k Literaturgesch.

žalobu proti pevládnuvší (katolické) církvi — úpln nespravedlivé.

Ovšem nestarala se církev o bibliotheky. Ovšem boj s hydrou kacíství

ji neanimoval k literárn historickým ohledm. Ale úmyslné niení

jí bvlo daleko. Nechávajíc krom spis kanonických vše svému osudu.

bvla si vdoma, že jest organem živých kes. zjevení a to dogmatické

sebevdomí zpsobilo, že jí nebylo teba po knihách obsah své víry

shledávati a opatrovati. Proto se nezachovaly ani knihy orthodoxní i

z dob. kdy církev vévodila, a zachovaly se i takové, proti nimž známe

anathemata. Když pišel rozkvt IV. a V. století, odvracely se zraky

od starších, prostších plod k novému bohatství a novým kontroversám.

A kdvž úpadek nastal: duchaprázdný tradicionalismus byzantinský a

germánská potopa na západ, tu divme se. že se neztratilo ješt více.

(Jiná obtiž jest datování starých spis. Hamack ve své chronologii

odvažuje se jen 19 spis lokaHsovat. pro ostatní rozcházejí se hranice

až o dva vkv lidské, mnohé apokrvfon vzpouzí se každé fixaci. Tu na-

stupují -vnitní dvodv". které mnohdy otázku zbližují a zkonkretní.

ale za to vydány jsou subjektivismu na pospas).

První epochu rozdluje Ehrhard ve tyi období.

První období jest kesanská praliteratura. Nejstarší

památky, stopv literární práce kesanské až do té chvíle, kdy styk

s pohanskou mocí svtskou i duševní vede k apologiím, perioda apoštolv

a žákv apoštolských, až asi k r. 12.5. — to její obsah a hranice.

První generace poapoštolská. kesané, o nichž mluví skutky apoštolské.

na nž se obracejí listy sv. apoštol, nezanechala literárních památek.

ímž vznikl hiatus 30 let až k prvnímu spisu bezpeného data: I. Clem.

ad Cor. .'^padají do této epochy : list Klementv, listy sv. Ignáce a

Pólykar pa. Didache. nejstarší apokryf. ev;r. Hebrev a Egypan)
apocrvpha Petina Kerygma. evg., apokalypsis . presbyterové, o nichž

mluví Papias. Ep. Barnabae a pastor Hermae poítá Ehrhard až do

II. období'. Známky tchto spis jsou: nejvtší literární prostota, emi-

nentn náboženský ráz, úpln vnitrokesanský zájem, nedotknutost

prvkv hellenistickými a ímskými, jež jen vzdálené se ozývají v listu

Klementové. — Jak zcela jiná musila by být literatura uzrálá na strom
hellenisace — židovství pod ímským sluncem, jak by se hlásila ke
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svému koenil Ale zde jsou ne poslední nejjemnjší šávy upadlé

civilisace. nýbrž primitiae spiritus; ve své prostot jest tato literatura

jako dít, jež neznajíc nic. nestarajíc se o nic. plno jest svých hlubokých
nálad a tušení.

V II. a III. desítiletí století druhého poíná druhé období.
Vymeli žáci apoštolští (jediný Polykarp tkví hluboko do II. století —
Ehrhard pietl by mu 100 let ne 86). Kesanství známo v pohanských
kruzích, soudnicích i studovnách: styky poaly. Z tohoto zevního úkazu
plyne trojnásobné obohacení neb modifikace kesanské literatury. Nej-

prve apologetická vtev — myslíme pi II. st. hlavn na apologety.

Proti nim pozdvihuje protestantismus obžalobu, že hellenisovali kes..
že chtjíce je obhájiti proti vzdlanému svtu racionalisovali je, uinili

první priilom do onoho (domnlého) náboženství zapírajícího svt. po-

tlaujícího rozum, vyerpávajícího se v enthusiasmu náboženském, až

zase Ireneus ponkud se upamatoval na biblické základy kesanství.

Co je na této výtce? Teba na pamti míti. že uchované spisy apologet
nevyerpávají jejich theolog, názor. Jako není divu, že tyto první

vdecké pokusy nesly známku vzdlanosti, jíž byli autoi naplnni, ke

které mluvili, již chtli získati — tak jest za to míti, že ady spis
(z titul známé) zabývaly se otázkami vnitn-theologickými nebo

polemisovaly s gnostiky a tu zajisté i jiné stránky theologického deposita

uplatovaly. Známe tituly, vztahující se na všechny stránky deposita

fidei — od principií theol. noetiky až po eschatologii, církevní disciplin

a svátkosloví. V polemikách proti gnostikm stýkaly se s antignostikem

Irenejem. — Na druhé stran nemusíme být píliš úzkostliví, nalezneme-li

skuten nco, co vytíbenjším názorm pozdjším se píí: živé slovo

církve bylo i tehdy nco jiného než njaký rhetoricky neb filosoficky

naladný neofyta. Pozorujeme i u nejchoulostivjších spisovatel, že

vycházejí od církevní nauky a až v dalším rozboru dávají se svésti

svými filosofickými pedstavami. — Schází ješt katolická práce o

apologetech.

Druhý pozoruhodný úinek toho, že kesanství vstoupilo ve stj^k

s pohanstvím, byl gnosticismus. líímská civilisace tehdejší, plna jsouc

mystérií ze všech koutv ohromné íše svatých, zmocnila se ovšem
náboženských myšlenek kes., aby je využitkovala pro konstruující se

náboženskou filosofii. To jest gnosticismus, zjev typický. Zde stojí

kesanství církevní („officielní") s biskupy v ele, bránící se a vy-

žívající se živým slovem a praxí, udržující i ideály kesanské, více

na onen svt hledící a dle nho tento mící. Proti tomu stojí elegantní

gnosticismus, plný vyvrcholené kultury antické, který „oceuje" též

kesanství, ale vybírá z nho libovoln živly vznešené a úchvatné

a slepuje je novým svnkretismem. Vedle této literatury, která ovládá

literární formy antické od dogmatického pojednání až k románu a

lyrické básni (i hymny jsou u gnostik etnjší), která obracj se na

vzdlaný svt, která „z vnitních dvod" zamítá Starý Zákon — vypadá
genuinní literatura kesanská trochu inferiorn — ale jí jednalo se o to.

zachránit kesanství, nerozptýlit ho v krásnoduchých formách, a proto
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její jest pokesfanní svta, kdežto gnosticismus zahynul v ostatních

náboženských zjevech staré íše. — Gnostikové byli vedle nepatrných

fragmentv a etných titulv a málo spis známi hlavn z díla Ireneova

adv. haereses, uchovaného jen v latinském peklade. R. 1S96. donesl

C. -Schmidt do Berlína koptický papyrus s peklady spis: e'jcc'ff.

xaTi MapíajjL. Zo'^ía 'Ir^acO XpiaToO Ilpac'.; IléTpcj. První cituje Ireneus

(barbelognosis), bude tedy lze — dí Harnack — polemiku Ireneovu

v jednom pípad kontrolovati. Publikace tchto spisv oekává se

s napjetim. Z oxfordského Cod. Brucianus uveejnny dva. anonymní
spisv. lokilisované do let 170—200. jež podávají pekvapující pohledy

na pomry gnostiku k novoplatonismu Plotinové. Ud r. ISól. znám je

spis Pistis Sofia (kopt. v Mus. Brit.) ze III. století. Tuto knihu nazývá
Harnack „Buch der Einsetzung des Busssacramentes" — wpravuje
prv pradéjiny katolického sakramentismu. — Th. Zahn pokusil se o

rekonstrukci famosní bible Marci<>novy — na ten as poslední slovo

v té vci. (O. p.)

Aniraismus.
(. d.)

V širších rozmrech a svstematickv probírá všechnv námitkv.

jež kritická škola posud proti názoru theologickému uinila. James
Robertson. professor východních eí na universit v Glasgow se ve
spise svém. peloženém do nminv od prof. v. Orelliho pod názvem:
Die alte Religion Israel vor dem achten Jahrh. v. Chr. 1896. Musili

bychom mnoho sloupc vyplniti, kdvbychom jenom vše podstatné mU
tu uvádti. Spis je velice stízliv psaný a pro orientaci nad jiné píhodný.
]Syní ovšem pedstižen spisem v. Orelliho. o nmž viz první referát.

Djiny patriarch. Abrahama atd. vyhlášenv od kritické školv

za pouhý výplod fantasie. Jak u nás ochotn vše pijato a za vdu
vydáváno, o tom ve spisech p. Vakových dokladv až dost Proto
velice rozezlena je celá kritická škola na professora semitských eí
na universit v ^Inichov, Dr. Fr. Hommela pro spis. v nmž celou

její krásnou budovu monumentálními doklady cele rozmetal. vSpis má
název: Die altisraelitische Uberlieferung in inschriftlicher Beleuchtung.
Ein Einspruch gegen die Aufstellungen der modernen Pentateuch-
kritik 1897. Spisem svým Hommel dokázal, že zprávy biblické o

patriarších a o dob Mojžíšov nevvmvkaji se nikterak z rámce zpráv,

odjinud nám dochovaných z naznaených dob.

Methoda spisovatelova je krátce tato: Vlastní jména Starého Zá-
kona možno roztíditi ve o oddíly: vlastní jména až do dobv Josue
mají patrný ráz arabský a ve své stavb shodují se úpln se jmény,
jaké podávají nápisy dynastie Hammurabího, dynastie to arabsko-
babylonské z roku asi 2000. ped Kr.. jakož i nápisy jihoarabské. —
Vla.stní jména od Josue až do král mají ráz kananejský, jak nám
je znám z etných nápis zachovaných v dopisech v Telí Amarna. —
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A konen vlastní jména doby královské vyznaují se složením svým
a výrazy Jak a jeho, majíce takto zvláštní náboženský ráz. Takto tedy
podávají nám jména biblická u porovnání se souasnými nápisy vrné
djiny národa israelského. Proto každá hypothesa, jež chce Abrahama,
patriarchu vyšedšího z oblasti dynastie arabské, prohlásiti za oáobu
mythickou, rozbije se o tyto nápisy. Tu pak zvlášt pádným dokladem
pro historinost Abrahama je kapitola 14. Genese. V ní máme vrn
zachyceny pomry asi kolem r. 2000. ped Kr., jak je nyní známe
dle klínových nápis z oné doby. Kritická škola prohlásila nejprve
celou kapitolu za bajku; když potom však v nápisech klínových shle-

dána jména král v kapitole oné jmenovaných, vymyslila si škola,

že jakýsi žid v zajetí babylonském archivy státní prohlížel a pi tom
naleznuv onu zprávu, dal ji do bible v dobu Abrahamovu, šastnou
náhodou na pravé místo, kdyžt v Babylón o Abrahamovi a Melchisede-

chovi nic nemohl nalézti v státních archivech. Hommel ukazuje obšírn,
že celá tato vytáka kritické školy je pouze pibrána z nouze, aby
se zakryla oividná porážka. — Podobn dalo by se ješt více pí-
klad uvésti, jako na p. potvrzení životních osud Mojžíše, ale uvedené
postaí. Toliko z doslovu autorova chci tu nkolik slov peložiti. „Mojí
nejkrásnjší odmnou bude, navrátím-li etným mladším theologm a

i etným vdecky vzdlaným laikm, jež se dali Wellhausenem oarovati
a zmásti, a ovšem jen neradi a na polou s odporem, ale vždy v domnní,
že se poddávají domnlé nutnosti jeho vdeckých vývod, navrátím-li

jim to, co již mli za naisto ztracené — ztracený ráj jejich staré

víry v bibli".

S podobným drazem ozývá se proti Wellhausenovi a kritické

škole professor theologie na universit v Berlín, Dr. H L. Straek

spisem svým: Einleitung in das Alte Testament einschliesslich Apokryphen
und Pseudepigraphen 1898. Zejm a oteven vyznává víru v zasahání

božstva do djin israelských zpsobem nikde jinde nepozorovaným, víru

v divy a proroctví jakožto skutené jevy, až konen (str. 54) slavnostn
volá: „Rozhodn musíme odmítnouti tvrzení a si veejné nebo zakryté,

jež by úmysln chtlo klamati špatným výkladem skutených události."

Taková e od uence jména proslaveného, pronesená veejn a vdom
naproti celé ad pívrženc školy kritické, taková e již nco zna-

mená! Jet dkazem, že theorie Wellhausenova je práv jen theorií a
že asi stíží se jí podaí povznésti se za vdeckou pravdu. Proto by
opatrn ml jednati, kdo se jí pidržuje, nevydávati jí za vdu, ale

nechati jí pravé její jméno, tak by jednal jako estný muž.
Ješt aspo jeden spis proti Wellhausenovi uvedu. Je to peklad

z angliiny pod názvem: Lex Mosaica oder das mosaische Gesetz und
die neuere Kritik... iibersetzt von Th. R. Fischer, 1898. trnácte
anglických uenc seskupilo se k spolené práci, k vyvrácení všech

námitek inných proti pvodnosti zákona Mojžíšova. Kniha je takka
celým slovníkem hesel a proto nemožno krátce obsah její podati zde;

jen tolik pipomínám, že nijaká závažná námitka není opomenuta a

vyvrácena vždy vdecky a dstojn.
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Tak rokem roste nám píspvk pro obhájení našeho stanoviska

v oboru djin náboženství israelského. Mimo knihy uvedené dalo by

se ješt mnoho jiných uvésti.') Xež pro tentokráte budiž dosti na tom,

co podáno.

Picházím hned k r. 1S99. Tu pak jmenuji spisy, pímo kritické

škole elící a jí ovšem nepohodlné, jak vidti na p. z organu jí 'od-

daného. -Theologische Rundschau". 1900. str. 385, tyto: G. Stosch. Alt-

testamentlicbe Studien. IV. Israels Heldenzeit. 1899. Je to dkaz pro

pravdivost vcí vypravovaných v bibli od doby Josuovy do doby
Samuelovv. — Dále J. Storjohann. Kinig David, sein Leben und seine

Psalmen. vydání nmecké 1900. Obsah udává dostaten kniha, a tendenci

poznámka, že spis jest namíen proti škole evolutionistické. — Stejný

cíl má J. Kíiberle. Die Tempelsítnger im Alten Testament. 1899. Obsah
udán titulem. Co do pvodu biblických knih drží se stanoviska tra-

diního. Mnohem dležitjší jest vdecky písné a pi tom se vší klidností

psaný spis Sven Hernera: Mosaiska Tiden. 1899. Autor pedvádí náhledy

AVellhausena a Stadeho o poátcích israelského náboženství, zvlášt

zmiuje se o mínní prvého, dle nhož vlastnosti Jahveovy byly rázu

fysického, ne však ethického. Hned na to obírá se otázkou, možno-li

mínní uvedená považovati vdecky za dokázaná a možno-li na základ
jich vyložiti vývoj israelského náboženství od jeho pohanského poátku
k vysokému postavení, v jakém shledáváme náboženství t^ za pmrok.
K obojí otázce odpovídá záporn. Co novjší jmenují náboženstvím

prorok, to nejstarší proroci Amos a Oseáš již jako náboženství lidu

pedpokládají. Avšak ani Eliáš ani Nathan nejsou novotái. Jak vidti,

zasazuje spisek mnohou ostrou ránu kritické škole.

Zase uvedl jsem jen nkteré spisy, dalo bv se jich vyjmenovati
mnohem \nce. ale nepíšu úplnou bibliografii, chci jen ukázati, jak smr
proti škole Wellhausenov elící roste vždv mohutnji. Jedné vci však,

více ovšem pro methcdu dležité, musím se tu výslovn ješt dotknouti.

Vc ta týká se pramen, z jakých uenci své doklady si nkdy vy-
bírají a je pak seadují. Nejlépe snad uiním, kdvž tn uvedu co o této

vci psáno v kritickém listé Literarische Rundschau 1900 str. 122.

Tu stojí: .,jsem náhledu, že germánská mythologie, tak jak ji nyní
máme. kesanskými prvky je takka prosycena. Mnohé doklady k tomu
jsou u A. Baumgartnera v jeho Nordische Fahrten. Avšak i indická

náboženství mla by býti v tom ohledu prozkoumána. Badatelé o Indii

libují si v šeré dávnovkosti a již astji bvlo stáí indických spis
dle nkterých údaj astronomických pibližn vypoítáváno, pi emž
pravideln se docházelo hluboko do druhého tisíciletí ped Kristem.

Tu však se nyní pozoruje, že tyto údaje indických spis podávají
správn výsledky hvzdáství eckého ped Kristem a po Kristu, v n-
kterých pípadech docela byly pejaty i ecké vvrazy. To zajisté nemže

*) Na d&kaz tolio viz podrobný lánek, všímající si i asopiseckých statí, hlavn
za rok 1K98. Cale i 1837, 1896i v Zeitschrift fiir katholische Theologie, 1S99, strana

263—281, z nhož úhrn podán v asopisu katolického duchovenstva 1900 str. 5l4— 517.
< lánek má nápis : Kritik nnd Tradition ini Alten Testament. Yon Leopold Fonck.
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V nás vzbuzovati pílišné dvrv." Uvedl jsem výrok tento na dkaz,
jaké opatrnosti teba v otázkách srovnávání náboženství se týkajících.

Zdali pak badatelé, a zvlášt naši eští badatelé, potebnou tuto opatrnost

vždy majíy Myslím, že na základ zde podaných vývod mohu beze
strachu a bez ublížení pravd íci. že bv více podobné opatrnosti jim
neškodilo. (O. p.)

K opravám diplomatáe moravského.
Píše Fe. Snopek, k. a. archivá v Kromíži.

Codex diplomaticus tom. X.

CCIX.

4. Adam z Zirotic. PusfimP, 24. bezna 1367. — G. I. c. 3.

Ti peeti na pergamenových proužcích, dv dobe zachovalé,

tetí málo poškozená. Dr. Lechner: Z 1. Originál: Chotwarus, sonst ist

der Druck richtig.

Str. 4. r. 10. originál má: resi?2gnamuš (resignamus)

;

. 11. originál má: insolidura jako tištno . 18.;

. 13. „ inpu??gnacionibus (inpugnacionibus)

;

str. 5. . 2. originál má: inpungnaciones (ípugnacos);

r. 3. originál má: Brune (s jedním n).

ccx.
9. VSehor a Oldich z XdmSf. Olomouc, 7. vei~vna 1307. — Stedovshý,

Apographa Moravica tom I. pag. o'2.

Dr. Lechner píše: „Diese einfache Copie in der Boczekschen
Sammlung stammt aus J. G. Stedowskys Apographa Moravica (die im
Manuscript in der f. e. Bibliothek hier liegen) Bd. I, pg. 52." (Zeit-

schrit des Vereines fiir die Geschichte Miihrens und Schlesiens III. S. 71).

Slova jsou promluvena s patra, nebo kdyby byl Dr. Lechner pro-

hlédl kopii naší listiny ve Stedovském, byl by nabyl pesvdení
jiného. Dokazuj ef orthografie listiny u Stedovského, že nemá mnoho
spoleného s kopií Bokovou . 11.100 v moravském zemském archive.

U Stedovského mnohá substantiva, ba všechna až na nkteré
výjimky a etná jiná slova psána jsou velkou písmenou poátenou.
V diplomatái jenom jména vlastní osob, míst a zem a potom 6'iuitas

a Pentecoste. Ze by opisovatel tyto všecky zmny dsledn provedl

v první polovici tohoto století, nevím, a vím o pípad, kdy listiny

psané pravopisem jako jest u Stedovského. roku 1898. a násl. byly
tištny pravopisem vku trnáctého.

Bokova kopie má, jak se zdá, tení starší: str. 8 . 2 Sterechowicz

(St. Starechowicz) Drahotusch (St. Drahotausch).

Bokova kopie má na mnohých místech ii. kde Stedovský má v

a naopak, dále c, kde Stedovský má t. Tak na p. . 6. pro?/entibus,
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ob?/encionibus et perdnenciis (St. prorentibus. obrenrionionibus et per-

tinen/iis), za to . 8 yendidimus . . . i-endimus (Stí*, uendidimus . . . uendimus)

a jiné.

Stedovský píše ae správn, kde my bvcbom ho psali, až na
místo jediné, . 11 Hereditate. ímž ukazuje, že i jeho pedloha mla
asi všude místo ae pouhé e jako kopie Bokova.

Stedovský klade správn . 11 po „bonis" eisdem a . 18 po
„neglexerimus" ij^uoquomodo, jež kopie Bokova opomíjí.

Stedovský ádek 10 a 11 správn te: nos ab eis lani dictas

jyecumos plen árie percepisse; nebylo by ani Bokovi na mysl
pišlo zamniti správné tení toto za mylné: nos ab eis iam dictí*.s-

p e c u n i a //í percepisse.
Nebyl by Boek psal . 22 damj^nis místo damnis u Stedov-

ského, a zejména nebyl by o své ujm v datum ku konci zamnil
den, nebyl bv napsal feria secunda infra octauamPentecostes
za „feria s€:i:ta infra Octauam Pentecostes" u Stedovského.
V této vci by radno bvlo nahlédnouti do kopie v zemském archive.

K poznámce: In der Úbersehrift der Ortsname unrichtig, která

se opakuje v následujícím, odpovídám jenom, že do Nmec ne-
chodíme pro pouení, jak psáti naše eská vlastní jména.

CCXI.

10. Jan hiskup. Kroméíž^ 10. ervna 1367. Koncept statutu hapitoly

olomucké str. 63.

Str. 9. . G. Cod. dipl.: confirmacionis statut: eonfirmacionis subsidio;

presidio

. 18. censiri (omyl tiskový) „ censri residens a die quo etc;

. 22. esse declarauerit residentem se „ declarauerit esse residentem, se

absentare per dimiduum annuum abseatare per dimidium annum;
. 24. quicunquealiuscanonicorume^c. statut: quicunque canonicorum;

. 26. Juris, Canonici „ nemá kommatu po „iuris";

. 29.fructus seminum tamhyemalium „ omylem vypouští: seminum:

str. 10. . 4. pecuniarum vero „ decimarum vero;

. 8. tuintaxat (omyl tiskový) „ duntaxat:

. 10. až 12. „ vypouští . 10. successor až

. 12. habebit;

. 21. anni statut: vynechává;

. 22. teneatur statut správn: tenea/itur, podmt
vty: šinguli canonici:

. 23. 24. statut: omylem vypouští . 23. et

canonicis až . 24. talis;

. 2.5. persone, Ecclesie statut: persone ecclesie;

. 34. statut \'}'nechává: assidue až gaudeant;

. 80. seu mote statut: seu in mote;

. 38. precipue „ imprimís:

str. 11. . 4. Pentecosten „ pentecoste;

. 7. et festiuis novem leccionum „ správn :etfest5 novem lectionum
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. 11. prosit inpensis statut správn: pro suis inpensis;

. 13. Baronm et milituni et cete- „ baroiuuii, niilitum et ceterorum;

roruni

. 14. pro (juoruni commemoracio- statut správn: pro (juorum comme-
nibus moratione.

CCXII.

11. Všebor z Ndmštd. Brno, o. ervence 1367. — Stedovský, Apographa I.

str. 53.

Tžko míti za pravou poznámku Dr. Lechnera „Nr. 11. stammt
aus dem vorgenannten Manuscripte Bd. I. pag. 53;" tak bych usouditi

mohl jenom, kdybych byl vidl a pirovnal se kStedovským kopii ve
sbírce Bokov.

CCXIII.

14. BuŠek z Mejlic. 14. srpna 1367. — G. I. c. 4.

Poznamenati sluší, že pátá a .šestá peet visí na proužku perga-

menové listiny týkající se téže zámny, o níž naše listina mluví: na
proužku páté peeti lze ísti: s. u ar táli bus, 2 ádek: que Pust...
tra villam extra cum omnibus suis iuribus vsibus prou...
lis vtilitate. . . (sic), na proužku šesté peeti: 1 ádek: . ..proprietatis,
2''-: ....ruando permutacionem feci cum discreto viro
Pablicone...eis sorore, což jsou slova naší listiny. Písmo jest

jedno s písmem originálu našeho.

CCXIV.
55. Jan markrabí. Brno. 28. prosince 1368. — Kopid I. fol. P. IV. v.

Str. 82. r. 6. kopiá de Schonemvakl;

. 16. kopiá správnji: permutatos (totiž: reditus et silvani); dominis et

seruitute, ne: pertinenciis

;

. 17. kopiá správn:- hereditarie pertinebawt;

. 18. „ má správn: ac libertates, (juibus ex donacione progenitorum

nostrorum eadem potitur ecclesia, auctoritate preseneium perpetue trans-

ferentes, ne: libertate.

ccxv.
81. Kapitola olomuckd. 22. února 1370. Koncept statutic kapitolniho str. 51.

Str. 105. . 2. statut: in ipso generali nostro capitulo;

. 9. statut: obediencia et villa Orozym.

CCXVI.
6*6". Hensel z Kovalovic. Dt. Schaumburg, 24. kafna 1370. — Knihj

púlionné I. list VI.

Str. 109. . 1. knihy phonné: Schau/iburg;

. .3. knihy phonné: freuntshafft;

. 4. „ „ gegenuiertikeit, ne jak Dr. Lechner opravuješ gegen-

uirtikeit;

. '). a níže všude: Bischolfs a Bischolwe.
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Koncert filharmonického spolku „Besedy Brnnské"
dne 4. ledna 1901.

Za úinkování proslaveného houslisty Jana Kubelíka vypravila

B. B. první svj koncert, jenž i volbou programu i dokonalým pro-

vedením adí se k nejzdailejším produkcím spolkovým. Neobyejná
návštva koncertu platila ovšem v první ad arodji Janu Kubelíkovi.

Po vítzné cest balkánské, okrášlen trofejemi, jichž se tak mnohý
pozeman pes nejvtší námahu a úsilnou touhu nedodlá, vrátil se do

matiky Prahy, aby zde Ježíška oslavil a ponkud si oddechl. Má toho

klidu vru zapotebí! Sotva však Vánoce minuly, již hrál v koncert
eských žurnalistu dne 2. ledna — o jejich píze už i Kubelík se

uchází! — a 4. ledna byl již u nás. A tšil prý se, akoliv zde byl

krátce ped tím dvakráte, na Brno opt, ponvadž prý si bude moci
zahráti Beethovenv koncert s prvodem orchestru. V tom však vy-

skytly se nad kýženým orchestrem erné chmury, vštící boui, která

hrozila, že nám snad dokonce celé tleso smete. Strach neml však
dlouhého trvání. Velezkušeným kormidelníkm B. B., kteí už pemohli
horší pekážky, podailo se i tentokráte šastn proplouti a s malým
toliko opoz lením doraziti do velké dvorany Besedního domu i s orchestrem
— mohutným to tlesem, jaké v Brn zídka slýcháme. A hrálo se

s chutí a binkem! Program rozvržen byl ve dv ásti, jednu všoupnutou.

aby p. t. obecenstvo nebruelo, a druhou za úasti orchestru, tak jak
bylo na pvodním programu slíbeno. Oba oddíly, i povinný i pidaný,
byly skvostnými perlami koncertními. Šfastnji se Beseda se svým
dirigentem v nové století nemohla uvésti. Bachova Ciaconna, kterou

Kubelík zahájil, skladba to složitá a obtížná, jest vrným obrazem
velikého ducha Bachova. Xeodvisle plyne hlas vedle hlasu, a pece
nelze jedinké noty postrádati, má-li býti celek úplným, dokonalým.
Goethe, jenž byl neobyejným ctitelem Bachovým a jemuž Mendelssohn
jako hoch hrával skladby Bachovy. praví na jednom míst: „Slyším-li

Bacha, pipadá mn, jakoby vná harmonie sama sebou se bavila, tak

jak se asi dlo v nitru Božím krátce ped stvoením." Krásný výrok
a zárove velmi pípadný! Vždy práv proto, že jest hudba Bachova
hudbou ideální, která sama sob jest cílem, není každému srozumitelná

a nechává laika asto tam chladným, kde zasvcenci úžasem tají se

dech. Kubelík zahrál Ciaconnu s bravurou neobyejnou. Rád bych si

ji byl poslechl podruhé. Velmi obtížného úkolu podjala se si. Vlasta

Boubelova. Akoli vdla, že všechen zájem strhne na sebe Kubelík
a malou špetku, která snad zbude, že ztrá\n imposantní orchestr, vy-
hovla pece vyzvání poadatelv a zapla s rozhodným úspchem árii

Elízinu z III. jednání Cajkovského „Pikové dámy" „Už phioc blíží se".

Oduševnný pednes, dramatický výraz slenina zpvu došel jedno-
myslné pochvaly. Není divu, že po takové píprav obecenstvo s na-
pjetím oekávalo druhý díl programu, který sliboval Dvoákovu ouverturu
pro velký orchestr „Otello", Smetanovu s^^mfonickou báse „Blaník"
rovnž pro velký orchestr a divy Kubelíkov}' v Beethovenov koncert



lis Písemnictví a umni:

z D-dur s prvodem orchestrálním a v Paganiniových variacích „Nel

cor pi non mi sento." Reissig už v minulých produkcích dokázal, že

se neleká žádných pekážek a že veden jsa hudební intelligencí a

netrkavou energií umí kráeti „per ardua ad astra." Dne 4. ledna 1901
podal dkaz nový. Dvoákv „Otello" je sice skladba nanejvýš effektní.

ale plná obtíží a pekvapujících novot v orchestraci i rythmice. Aby
vystihl mistr Dvoák plamenný žár a váše Shakespeareova mouenína,
jakož i rozrušující tragiku, nešetil pokladem své vynalézavosti a pe-
kvapil hudební svt novými barvami instrumentálními a kombinacemi,

jimž rovné marn bychom hledali. Dvoák také sám, jsa si vdom
obtíží, jež do „Otella" vložil, nerad skladbv té doporuuje. Náš Eeissig

jde však za heslem „audaces fortuna", a akoliv bylo do koncertu jen

na krátko, nepustil mouenína z rukou a skuten — tentokráte zvítzil.

Mezi staroklassickou skladbou Bachovou a pesn logickým koncertem
Beethovenovým psobila ouvertura jako vítzný jásot doby nové, jako

paian moderního ducha a zdravého realismu. A což Smetanv „Blaník"!

Jak známo, jest „Blaník" dstojným zakonením cyklu „Má vlast" a

musí býti také s tohoto hlediska posuzován. Kdo neslyšel ostatních

ísel proslaveného cyklu, kdo nezná jich vcný pvod, kdo — míníme
upímn — esky necítí, neporozumí „Blaníku". Trne snad nad
imposantní silou hudebního tlesa, nad neúprosnou gradací živlu vítz-

ného, ale vysvtliti si jich nedovede. Je pekvapen, ale nikoliv rozrušen,

nadšen, dojati Tak asi vedlo se bratím Nmcm, kteí ve znaném
potu za námi do koncertu pišli. Tleskali, ponvadž byli pekvapeni
a živelní silou Smetanovy hudby strženi. Jinak bylo nám! Ano, budoucnost

naší krásné vlasti, v jejímžto stedu záí zlatá Praha s posvátným Vyše-

hradem a stíbropnnou Vltavou, jest nade vši pochybnost zabezpeena.

Až nám bude nejhe, vydá opt onen pramének vody, dub se zase

zazelená a posvátný vrch. nyní jevišt roztomilých scén idyUických,

se rozeve a naši rytíi pikvapí potít nepátel. Zvítzí. Zavládne mír

a blahobyt po luzích eských. To myšlenky, kterými byl Smetana

prodchnut, když základní motiv vybíral a jej rozvádl, když tvoil

úchvatnou apotheosu slavné naší budoucnosti. Tytéž myšlenky však

provázeti musí posluchae, chce-li porozumti nejen hlav, ale také —
srdci Smetanovu.

O Kubehkovi se rozepisovati jest dosti nesnadno. Tžko najíti

zaátek a konec chválv, tžko vystihnouti všechny pednosti bájené
jeho techniky, nesnadno rozebírati výkon, který vymauje se z mezí

pirozeného a možného a zavádí nás ve sféry dostupné jen málo vy-

volencm. Beethovenv koncert z D-dur, op. 61. patí s obma klavír-

ními koncerty z C-moll a Es-dur k nejzralejším a k nejzdailejším

dílm velikého mistra. Podobajíce se jaksi instrumentálním kantátám,

stojí uprosted mezi sonátou a symfonií, spojujíce v sob bohatý život

duševní, slavnostní lesk a živost dramatickou. Kubelík koncertem na-

dobro uchvátil obecenstvo, orchestr i — dirigenta. Byla to scéna pe-
krásná a zárove dojemná, když za kadence. kterou zahrál Kubelík

s noblessou hudebního aristokrata, vše se pohížilo v tajemné krásy
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mistrovského díla i jeho provedení. Nikdo se ani nehnul, hudebníci

v zimniném tém napjetí na pólo sedli, na pólo stáli a Reissig

u pultu — jako pimražen! Když byla kadence dohrána, vydechli

jsme všichni, jako bychom se byli z krásného sna probrali. Sensaci

v širších vrstvách snad ješt vtší vzbudil svrchu uvedený koncert

geniálního Paganina. Zajímavo, jak soudil slavný Spohr o tomto svém
vrstevníku. „Paganini", praví, „jest zvláštní muž, avšak mimo nkolik
výstedností špatného vkusu, které dosahují toliko okamžitého eíFektu,

provádí nemožnosti, které jsou s to, aby nám starou, dobrou školu

naisto zniily". Jest v tch slovech mnoho pravdy! Variace na strun
G, „Les Closchettes", hra pizzicatová, neslýchaná zrunost ve dvoj-

hmatech atd. atd. — co vše to znamená proti tak eenému velkému
tonu, proti ušlechtilému zpvu!? Ze však jimi možno docíliti effektu

nejvtšího, pijali je na program všichni virtuosové a byli by snad
jména toho pozbyli, kdyby nebyli tak uinili. Kubelík hrál koncert
Paganiniv s imposantním klidem a hravou lehkostí. Tím posvtil skladbu

jinak mlkou, tak že uchvátil veškeré obecenstvo.

Gratuluji Besed Brnnské a jejímu dirigentu k velikému úspchu.
Al. Vlk.

Nová díla.

Henri Lichtenberger: Níetzscheova filosofie, Autorisovaný peklad Arnošta

Procházky. Str. 203 osmerky. Cena 2 K 20 h.

Nmecký filosof Bedich Nietzsche (zemelý dne 25. srpna 1900)
jest zajisté pozoruhodným zjevem v djinách filosofie, jak množstvím
svých spis, tak zvlášt jejich obsahem, jenž dal podnt k úvahám
nad míru hojným a k tuhým sporm. Jeho filosofie jest plodem mate-
rialismu: kdo jej uznává za správný, ten Nietzscheovi pisvdí, kdo
uznává dualismus, bude mu odporovati. — O Nietzscheovi a jeho spisech

jest již pehojná literatura a nebylo by snadnou prácí, proísti všecko.

Málokterý jiný z filosof již za svého života hýbal tak myslemi svých
vrstevník, jako Nietzsche; jeho filosofie stala se moderní. Odborník ve
filosofii musí jím se zabývati, vzdlaný ml by jej znáti aspo v hlavních

rysech. K tomu dobe poslouží peklad díla Lichtenbergerova, jež v šesti

kapitolách strun pojednává o Nietzscheov charakteru, jeho tvorb
v rzných obdobích jakožto filosofa, v dodatku poukazuje na shodu
myšlenek (o vném návratu) s jinými mysliteli: Blanquim a Le Bonem
a ku konci uvádí chronologickým poádkem etná díla Níetzscheova.

Lichtenberger sice nepouští se do posuzování správnosti názor
Nietzscheových a ponechává soud tenái, pece však nelze neznamenati,
že jest k nmu velmi, ne-li píliš shovívavým; byl by mohl místnou
poznámkou odsouditi vývody jeho aspo tam, kde uznává, že Nietzsche
již nemluvil i nepsal, jak sám smýšlel (o Wagnerovi a o Schopen-
hauerovi); nájezdy Nietzscheovy a kivý soud o kesanství, o církvi
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(str. 137— 139), jakoby byla nepítelkou vd, osvty, ba i vdom
klamala, mly býti aspo slovem odsouzeny. — Nietzsche nemže býti

omluven tím, že (prý) psal jen pro mal}' poet vyvolených, jimž jest

dovoleno všecko — dle Nietzschea — ti ostatní prý že mají žíti v po-

slušnosti. Každá ádná filosofie zná morálku jen jednu pro všecky,

Nietzsche má morálku jinou pro pány a jinou pro sluhy — Herren-

und Sklavenmoral — Kant pikazuje, že máme jednatLtak, aby jednání

naše mohlo býti pravidlem všeobecným.
Vždy nedá se stanoviti hranice, kdož jsou oni vyvolení, jimž

jest všecko dovoleno -— to chtjí míti pemnozí. Nietzscheovi velmi

záleželo na tom, aby spisy jeho byly co nejvíce teny, neposílal jich

jen tm vyvolencm. Co máme mysliti si o spisovateli, jenž by psal

jen pro nkteré lidi, ale hledl, aby etli velmi mnozí? Praví-li se

v poznámce na str. 184, že nemžeme odsuzovati nauk}^ Nietzscheov}'

a initi zodpovdným moralistu, jestliže uení jeho nebylo dobe po-

chopeno, anebo bylo-li znetvoeno, tož vc zde není pípadná. Nietzsche

jako moralista mluví velmi zeteln, jest mu snadno rozumti, a rozumjí

mu zajisté dobe a rádi, jimž po Nietzscheovsku jediným pikázáním

jest jen vlastní prospch. On by ml pravdu, kdyby materialismus

ml pravdu. Nietzsche obrací, co platí o pírod hmotné, na celého
lovka a nikoli jen na hmotnou jeho ástku. Materialismus však

osvdil se býti bludem; to již se uznává. —
Pekladatel mohl místy užiti lepší eštiny: užívá velmi asto

rení „za každou cenu" místo; stj co stj, dj se co dj, každým
zpsobem, o živý svt... nechce býti pastý poslušného stáda, místo:

. . . pastýem ... — Tiska zase udlal mnoho tiskových chyb. — Však
to jsou vci vedlejší.

Znáti spisy Nietzscheovy jest dobe, obsahují pemnohé zrnko

pravdy v jednotlivostech; též poznáváme z nich, v jakou propast vede

uení materialist, a z ovoce dovedeme poznati i strom. Nezkušenému

tch spis ísti nedávejme, dal by se svésti zevnjším leskem formy.

Nemžeme- li zabrániti, poukažme, v em jest chybeno. — Nietzscheovi

jsme zavázáni díky: — z jeho spis j)oznáváme, že tím smrem dále

jíti nelze, a že jest potebí obrátiti. — Kniha, o niž zde bží, podává

struný peklad filosofie Nietzscheovy a dobe poslouží tm, kdož

nejsouce odborníky ve filosofii, chtjí poznati Nietzschea aspo v hla-

vních rysech. Dr. Fk. Nádlek.

E. Albert: Na zemi a na nebi. Básn. (1900.) Nakl. F. Šimáek v Praze 1900.

Jsou básníci, co nikdy nepsali

své nadšení — a snad ti nejvtší.

Známých tch slov man si vzpomenete nade sbírkou pítomnou.

Kdyby smrt, beztak nenadálá, byla pišla jen o nkolik msíc díve,

nebylo této knihy, liídká znalost literatury a zvláštní pekladatelská

routina Albertova byla by se ovšem uznávala plnou mrou, ale o jeho

pvodní básnické produkci nebylo by ani potuchy. Jist nejednomu,

když prvn uvidl sbírku, pipadlo cos o libstce a rozmaru; ale hned
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pi tetím, pátém, šestém ísle v duchu odprosil. Z knihy „Xa zemi

a na nebi" mluví nejen veliký myslitel, nýbrž i opravdový bisník

urité vvhranéné svérázné literární fysiognomie. Jest ovšem pravda, že

tu místv teme spíše duchaplnou diskussi, než irou poesii, ale po

pravidle ozývá se básník skutený. Vru zvláštní to požitek, dívati

se tmi drobnými okny do nitra neobyejného toho muže; jeví se nám
tu zjev vzácnv: dokonalá harmonie. Celakovský to definoval slovy:

„Mravní shoda.%rasocit-, ale tím vystihl vc jen jednostrann. U zvn-
lého Alberta bvlo více; kníže exaktní vdy ostal tak prostým, dtsky
upímným lovkem, tak prostosrdenou eskou duší. eskou každým
svalem, a pi tom ostal katolíkem, vícím tak opravdov a mužn,
že se neostýchá psáti pímou apologii své víry. Vy vdetí polobozi.

nadutí kosmopolité a zvlášt vy, goliášové trpasliích invektiv proti

náboženství, pojdte se pouit z té knihy verš. Vbec by se mlo
o této knížce mluviti více. Zvlášt kdo máte bezprostední vliv na

studentstvo, budte upozornni a upozornte na tyto básn. — Po umlecké
stránce vidíme tžišt poesie Albertow v živle satirickém (nkterá ísla

jsou pímo skvostná) a pak v onch básních, kde se na tenáe znenadála

pivádí mohutná pointa. Dojde-li na druhé vydání, bude slušná vc
pipojiti básníkovu podobiznu. — ds—

Fr. Sekanina: Lyrické intermezzo. Xakl. A. Píša v Brn 1901.

„Své drahé žen pipisuji tuto knihu za její upímnou lásku."

Vzájemná ta láska jest výhradním obsahem všech 36 básní. Povaha
látky jest už jednou taková, že dojem jednotvárnosti tžko zažehnati,

i když má básník slovník tak bohatý a sloh tak obsažný i pítulný,

jako p. Sekanina. Chcete-li se pesvditi, jak letí as a jak se v nm
mní vše, i básnická stylistika, tuto knihu postavte vedle nkteré naši

sbírky erotik, dejme tomu jen z let osmdesátých. — Nkteré obraty

slovesné se tu asto opakují, že k šablon jest jen krok. Jinak zatleská

autorovi nejednou jak hudebník, tak malí krajiná. Lyrické intermezzo

tedy skoneno. ExcelsiorI —ds—

C. Osravichý : Šerem k ránu. Verše. Xakl. A. Píša v Brn 1901.

Slezan C. Ostravický ''A. Hlittler) uvádí se sbírkou tím sympathitji,

že dle prvodních slov p. Kubišových ^hledti teba na nho tém
jako na samouka, jenž jen nkolika nepatrnými nitkami spojen je

s našimi proudy literárními". Xaped ada verš milostných, (autor

pipsal knihu své žen), subjektivní lyrika tichého smutku a stesku,

sem tam zavadno o otázky metafysické a na závrek nkolik básní

vlastenecko- sociálních. ,Ta píse stará, ta píse zápas, boj, ó brati,

ta v}-péna není", soudí poeta právem. Jest daleko od kaustické do-

padnosti pekvapujících verš Petra Bezruce, projde mu hladkými,

úmrnými slokami místem kus rétoriky, ale že by to byly frase, spra-

vedhvý tená nikdy neekne. Stupnice poíná tu nadšenou parenesí

a dospívá až k tonm hvmnickým. Úinná báse „Bohu ponížených''

stane se as oblíbeným íslem recitaním. Pi námtech sociálních zdá

Hlídka. 9
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se chvíli, jakoby autor vázl na stanovisku t. zv. humanity, ale zrovna

se opravuje, a dochází pak k závru, jenž je zajisté ke cti jeho poesii:

A proto, bratí, sem
pochodn záící všem!

Pochodn Osvty, Láskv a Víry

vrhnmež nadšen v slezský kraj širý,

v rodnou svou zemi

Kech básník neustává a prohlubuje se; ta píse zjamených, ta

píse znásilnných, ta doposud dopna není! — ds—

Otakar Theer: Výpravy k Já. Básn. (Symposion IX.) Nakl. H. Kosterka

na Vinohradech 1900.

Výmluvnji, než jakákoli okídlená pedmluva, hodila by se za

úvod sbírky slova, kterými básník apostrofuje „Msto":

Tys nám vzalo vše, cos nám mohlo vzíti,

naše prostá srdce, plná snu a krásy,

naši sílu, naši volnost, naši víru tichou

a okouzlující. (23.)

Co se praví v proslove, jest už jen dsledkem: „Vidíme v hrze
a beznadji, že nám zbylo jediné: bezmezná zvdavost." Divíte se té

floskuli, ale knížka vám celým svým obsahem hlásá, že se tu vlastn

míní to, co se dosud jmenovávalo — híšná žádost. Vizte hned bolesti

prvního ísla: „Kdy opiju náru svou konen ženou?" Jakou? „Ta
bytost škádlivá, drzá a nemorální, pl zvíe a pl píroda, ostatek

milování ..." Námt ten se vrací opt a opt. Dekadenní fraseologie

tomu íká: „studovati problém ženy". — Jinak je kniha uinnou
mosaikou smlých, pekvapujících obrazv a metafor, sem tam velmi

pknvch; myšlenky — pokud jsou nové — zarážejí namnoze bizzarností.

Máte dojem, jako když k vám z ozdobené lucerny kmitá plamen hustou

mlhou. Svtlo hoí, ale mlha je silnjší:

(jsme) znaveni,

znaveni láskou, znaveni snem, znaveni, choí, mdlí. (39.)

Kéž mlha padne k zemi! —ds—

Jan Opolsl-ý: Klekání. Básn. Nakl. J. Pelcl v Praze 1900.

Od „Svta smutných" znamená tato sbírka zejmý autorv pokrok;

p. Opolský nalezl už své individuální prostedí, z nhož už jeho tvorba

sotva kdy vyboí: je to ironie a satira. Tedy nejchoulostivjší rayon

v poesii, jenž pedpokládá velmi znanou zpsobilost, vysplost a sebe-

vládu, nemá-li nikde podklou žnouti šaškovství, nechutenství a frivolnost.

Básník náš má rozsáhlý rozhled, v technice jeho jest mnoho samo-

statnosti, symbolismus jeho sousedí namnoze až s bravurností, bohatství

jeho obrazv až pekvapuje; dovede všude zcela nonchalantn íci

trpké pravdv, a to dle slov Máchových: „Na tvái lehký smích, hluboký

v srdci žal..." Ale prekížkv frivolnosti pekonati se mu nepodailo;

dsledkem toho jest místy kluzkost, jinde blasfemie, jinde cosi, co

nemile dojímá podivným velikášstvím. V nejmladší naši lyrice náleží

p. Opolskému dle našeho mínní místo pední. —ds—
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V. V. Tomek: Tuberosy. Básn. Nákl. spisovatelovým. V Praze 1900.

„Chovám pesvdení, že mužn a soucitn udeil jsem ve struny
poesie", míní autor. Je nám líto vyvraceti mu tu domnnku. Nepo-
chybujeme o jeho mužnosti ani o soucitu velikém, upímném, istém,
zvlášt o soucitu s lidmi vykoisovanými a jakkoli trpícími, ale poesie

patí na jiný vrub. Umlecké ceny se v tchto verších nedohledá ani

benevolence s nároky sebe skrovnjšími. Desunt vires, není síly, nestaí
dechu. Zde ukázka.

K 6emu as?

K emu as má brázdy kže, sotva poodrostly škole,

pro už z jara ztvrdlá pole, O kdo vit z pánu mže,
když mi nekvetou z nich rže, že ta látka na mozole
jenom hyzdí ruce holé, klenot není, ale snaha,

holé ruce práce muže, pro niž je mi vn drahá.

Báse je celá, jest otištna vrn a jen proto vybrána, že je

krátká. Neteba další ei. Tu nepomže ani madrigal ani triolet aniž

co jiného. — Nech si jen pan spisovatel uchová svj soucit a víru;

v život bude moci své šlechetné zásady uplatniti nepomrn zdatnji
než v poesii; o svých básních bude za as souditi jako my. —ds—

Jan ervenka: Babí léto. Verše. Nakl. J. Otto v Praze 1901.

Autor nazývá své básn skromn pavuinami a praví o nich:

„Shrnuji je v tyto listy bez nároku a proto jen, aby vtry je nerozvály."

Písný tento úsudek dopadá asi pouze na oddíly „Ržová jitra" a

„Úsmvy", veselejší odstavce knihy, kde skuten jest veršv umleckých
po málu. Mezi „Trilky" jsou už nkterá ísla originálnjší a nejedná
pkná myšlenka vyslovena tu nov, vkusn, úinn. Nad „Hrstí popela"

povlává sice podzimkový smutek, místem není ani do pessimismu daleko,

ale literárn jsou básn tohoto cyklu znan cennjší. Tžištm sbírky

ostává ovšem devt básní spojených v oddíl „Pole krve". Není u nás

mnoho poet, kteí by dovedli na tak drobné plotn zachytiti tak

životn, urit a sugg-estivn celou tu tragiku bojišt. Jest si páti, aby
básník tohoto genru, by tak pochmurného, nezanechával; býti interpretem

šttci Sochorovu nebylo by jist neestno a autor náš má k tomu
všecku disposici. —ds—

Fr. Barto: Domácí ítanka. Z lidu pro lid vj^bral — . Vyd. CyriUo-

Methodjské Ddictví v Brn 1900. . 47. Str. 46.3.

ítanka ta prohledá ku stránce básnické, a tak dím, vzdlání
domácího, obsahujíc ve dvou dílech (I. Škola mateská, 11. Pro do-

mácnost i spolenost) pohádky, písn, hry, íkadla, obyeje výroní
a slavnostní, tedy nejvtší ást toho, co zoveme poesií lidovou v širším

smyslu; nejvtší ást ovšem jen co do zastoupených obor, nikoli co
do množství výplod, nebo p. sestavovatel chtl tu podati jen struný
výbor. Zvláštní oddíl vnován lidové svatb. V prvním díle podáno
dle Informatoria Komenského, jak vésti dítky k pobožnosti a jak
v mravech a ctnostech dti cviiti.
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Pochopitelným zpsobem pestáváme na tom, že jsme tu nkolika
slovy naznaili obsah cenného díla odborníkova, sestaveného s nemenší

znalostí než láskou k vci.

M. A. Simáek: Svtla minulosti. Nakl. F. Šimáek v Praze. Str. 372 a 414.

Dj zevn dosti chudý jak osobami inn súastnnými tak

událostmi. Léka na venkov žení se s churavou dívkou více pod
dojmem její lásky k nmu, pivádí pak do domácnosti dítko své

studentské lásky s herekou. Manželka brzy umírá, o satku s herekou,
který by matka jeho mla ráda, nelze ani mluviti, nebo umlkyn
cítí se býti z jiného tsta než je hospodyské; konen najde muž
mnohými boji duševními zmítaný hodnou družku dalšího života v prosté

osob, známé mu z lékaské praxe.

Ani v tomto román nezapel p. spisovatel umlce, jakého si

v nm vážíme pro jakousi tu svdomitost umleckou, vnovanou nejen

úhledné form, nýbrž i podstat opravdu životní, vážné, by i hovorn
a smav podávané. Zdá se však, jakoby mu nedostaovali tihle hrdinové,

léka, který poád se chystá k duševní práci a pi tom celý jest zabrán

hledáním nevsty, hereka Betty deklamující o umní a zcela vážn
s prázdnotou sob vlastní ujišující lékae, když ocitá se u jakéhosi

zakonení svých boj: „Carolo [? jaká to e?], s tmi konflikty a zá-

pasy, jež ve vás byly, jste byl bohatší, než jste te. Duch váš byl

silnjší. Ochudil jste se." Vidti pravou komediantku, která se panu
spisovateli povedla jinak než ji dle upímných asi expetorací o povolání

hereckém míti chtl. Smysl p. spisovatelv jest reálnjší než tenhle

námt snese.

Autor rád rozvíjí spoleenské a životní zásady, ale klada je v ústa

jednajícím osobnostem, není zdá se mi dosti šasten v technice této,

jíž vyniká tolik práv škola ruská, kterou p. spisovatel nejednou pi-
pomíná. Thematické tj^to hovory jsou jaksi píliš schváln arranžovány,

umle a násiln zavedeny, ani nemluvíc o obsahu, který jest ovšem
v román co nejvolnjší. Psychologicky líena hlavní postava zcela

pípadn, dobrý slaboch, nadaného ducha, ale slabé vle, sklíený
jaksi svtly a stíny minulosti. — Vzdlanédau tenái budou nkteré
partie díla pochoutkou.

Božena Vikovd Kuntická: Vzpoura. Nakl. F. Šimáek v Praze 1901.

Str. 378.

Bez nabubelých a hrozn naivních frasí spisovateliných jádro

dje vypadá v té podob, že lovíek neuritého zamstnání — je

studovaný, žurnalista, též malí — svede ubohou, doma nespokojenou

a trochu koketní šiku, poplete jí hlavu všelijakými socialistickými

frasemi o úplné volnosti jednotlivého já ode všech svazkv, i po-

krevenských, ped porodem ji opustí, ekaje, až bude po všem, že se

k nmu vrátí; dít prý patí do ústavu, není žádných mateských
povinností a ovšem ani práv atd. Holka jest pes jisté pochybnosti —
zvlášt opuštna jsouc v tžkých chvílích — dos uelivá, nechá ducha



Nová díla. 125

Melišova v sebe pecházeti, jak spisovatelka tomu íká. zanese dít

k nalezinci a prchne k Melišovi. Zhloupla vlivem jeho tak. že na jeho

odpornou posu se ješt dívá s údivem — práv jako spisovatelka.

Povídka tato byla by smšná, kdyby nebyla tak dsn smutná a

svmptomatická.

Guy cle Maupassant: Silný jako smrt. Pel. B. Vs^. Zdráhal. Xakl. Hejda

a Tuek v Praze lOUU. Str. 2S0.

Cizoložná, ím dále tím snad platonitjší láska nezamstnané paní

k bonvivantnímu malíi, penášející se u tohoto užuž s matky na dceru,

to látka, jež dovedla vyplniti román práv tah povalený jako jeho

osobv. Maupassant sice nedosahuje neostýchavosti Annunziovy. jenž

má s nim mnoho podobného, ale i tak je toho až dost. — Peklad je

slabý, budtež si i pravopisné a mluvnické chyby pipoteny tiskárn.

Nadpis má zníti: „Silná [láska] jako smrt."

Remy Saint-Maurice: Závodník. iLe recordman.) Roman ze života sportovního.

Z franiny peložil Karel Bárta. Xakl. F. Šimáek v Praze. S 30 illustracemi

Georgesa Scotta. Stran 1.35. Cena 3 K 60 h.

Pekaskv chasník dlouho prvním vítzem na bicyklu, tot zajisté

dosti zajímavá událost, zvlášt pipoteme- li všecky možné a nemožné

úklady podnikatelv a spoluzápasnik. rzná dobrodružství takových

hrdin a pod. Až na odborné výrazy se dilo pkn te a bude vzdla-

njším sportovníkm pi skvostné úprav zajisté vítaným dárkem.

Gabriela Preissovd: Jerla. Povídka z Korutan. Xakl. F. Simáek v Praze

1901. Str. 174.

Jediná zbylá dcerka zámožného statkáe venkovského, taktu

rozverná ale nevinná, má se svou láskou potíž. Konen vnuje ji vy-

chytralému a penz potebnému akademikovi, který si z ní podtají

tropí smích. Zatím ovdovl první její milovník, místní uitel, ona dovídá

se o klamu studentov a vezme si uitele. — Až na místní charakteri-

stiky nemá povídka nic zvláštního, ale je pkná.

Jan Vddav z Finberka: Stíny života. Horské obrazy. Stran 160. Matice

lidu XXXIV. 6. (204.)

Pt obrázk z horské bídy hmotné, trochu rozvleklých. proto-

kollarn zevrubných, tísnivých. povznášejících jen tou trplivostí ubohého

lidu. Umleckých nároku povídky ty asi neiní, jsouce jinak zdravou

etbou lidumilnou.

Jos D. Konrád: Hích. Povídka zbloudilého lovka. „Libuše" . 196.

Stran 149.

Do manželství vezme si ona za spolenici družku svého mládí,

muž sejí do ní zamiluje; útk k rodim, on. léka, znenáhla oslepne,

pak opt se sejdou, hlavn k vli dítti.
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Píbh by byl dosti zajímavý, nebýti postav tu a tam šablono-

vitvch, mnohého mluvení a pravdnepodobnosti v hlavní osnov: takové

spolenice se do novomanželství obyejn neberou.

Na str. 46. táže se mladá panika, jak asi daleko jsou rodie odjíždjící do Ruska,

na str. 56. teprve si na né vzpomíná, s>jak asi tam skládají a strojí se k odjezdu z ech«.

Na str. 59. sbírají z jara opoždné sasankv a jaterníky. Na str. 75. léka »vil na

prvan*. ^Povídka zbloudilélao lovkat znamená po esku jen povídku, kterou zbloudily

lovk vypravuje.

Drobet liturgiky. Zajímavou poznámku teme v 1. ísle „asopisu
katolického duchovenstva" (str. 6S.) od známého a zajisté nepodezelého

liturgisty Dra. Ant. Skodopole, která by leckomu mohla posloužiti v po-

suzování oprávnných i neoprávnných výrok neb nárok co do obad
katolických, ei a zvyk jejich. Píše se tam

:

„V novjších dobách vyskytují se astji liturgití horlivci, kteí jen

o missál a ímský rituál neb o nkteré výnosy ímského sboru obadového
se opírajíce, .šmahem za zloád vyhlašují a, pokud mohou, hned odklízejí

všecko, o em v tchto svých pramenech uritého pedpisu nenalézají, aneb

co se od rubrik missálových a rituálových njak odchyluje. Horhvcm tmto
asi není povdomo, že obyej (consuetudo, usus), se také poítá mezi nonny
praxe hturgické; nerozeznávají, co jest usus legitimus neb aspo tolerabilis,

a co abusus eliminandus; nevdí také, že církev trpí nkteré zloády zejmé
aspo na as, aby vící nebyh mateni, roztrpeni neb až poboueni. Horlivci

tito také zavinují svými dotazy, že ímský sbor obadový (s. rituum Congregatio)

leckterým výnosem zapovídá htiu"gické obyeje velice a již od dávných as
rozšíené, lidu katolickému milé a pobožnosti jeho velice prospšné. Horlivec

takový jenom se táže u kongregace, Ize-li to i ono pokládati za správné a

dovolené, ale nevykládá zárove, že jest to usus vehni dávný (ab immemo-
rabili), velice rozšíený a také prospšný (laudabilis). V ím neznají vždy

náležit všech vcí u nás. Neobjasní-li se tedy v dotazech dostaten okolnosti

a dvody jistého obyeje, není se emu diviti, že sbor dává odpovd obyeji

starobylému a skuteným okolnostem odpornou. Ped nkolika lety vyhlásil

tento sbor obyejný u nás a v celé stední Evrop výstav velebné Svátosti

v Božím hrob za abusus omnino eliminandus. Podobný k tomuto jest nedávno

vydaný dekret, že o slavné i zpívané mši nesmí jiného zpvu býti krom
latinského, zpv lidu v jazyku obecném že se trpti nesmí. Kdyby se oba-
dovému sboru bylo zárove s dotazem vyložilo, že u nás všecken lid pro-

vází slavnou nebo zpívanou mši svatou krásným zpvem, že takto jest po-

vzbuzován k pobožnosti, že v^-cviených zpvák liturgických nemáme, a

kdybychom i mli, že by zpv chorální, jazykem latinským pronášený, nemohl
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jazyku latinskému nerozumjících povzbuzovati k pobožnosti, že práv tento

zpv lidu k tomu pispívá, aby nezobecnl odpor proti liturgické latin, —
jist by kongregace rit nev}'hlašovala, že zpv lidu jazykem jemu pirozeným

nesmí o slavné mši trpn býti, snad jen proto, že v Itálii podobného není.

O sv. Františku Saleském dojista se nikdo nedomnívá, že církevní zákony

a zejména liturgické pedpisy lehko vážil. Tento svatý a nad jiné mnohé
moudrý biskup píše, jako jsem již jednou v tchto listech uvedl, v jednom

list svém ku pedstavené jistého kláštera ženského, že sv. Otci není milo,

djí-li se asté dotazy o správnosti nebo nesprávnosti jistých obyej leckde

zavládlých. Svatý Otec prý rád mlky trpí odchylky od písného pravidla,

nejsou-li samy o sob nic neslušného nebo s kesanskou pravdou sporného;

ale podán-li dotaz, nezbývá než odpovdti dle pravidla, teba by pedvídati

bylo, že odpovcf bude míti nesnáze njaké za následek."

Nebyli jsme a nejsme páteli jakési nedbalé povolnosti ke skuteným
nedstojným zloádm pi bohoslužb, nebo se tím podporuje povra a víra

se uvádí v nevážnost tch, „kteí vn jsou". Ale vzpomínka, že bohoslužba

jest pro vící, kteí jí obcují, mla by zase s druhé strany zamezovati

pílišný esoterismus a cizinský suchopar, pokud dogma netrpí, na p. pi
udlování svátostí a svátostin.

Urim a Tummim. Professor Muss-Amold v „American Journal of

Semitic Languages and Literatures", July 1900, dokazuje, že jsou '^"lli^
.A.

D'^^m ') 'Urim a Tummim (LXX dr^Xtúoic, xat aXr,^e:a, íf^Aoi xa: ál-i^d-ia,

I. Sam. 14*1 místo Tummim óatóiTyf, Ezr. 2^* '-fiúiiaiLol xa: aATjO-eia

Vulgáta doctrina et veritas) pvodu babylonského, a to od neuritého

piel u'ru a tummu utvoená jména podstatná urtu a tamitu, nález a

vštba. K porozumní jejich významu pipomíná babylonskou zprávu o stvoení

svta, kde se vykládá, jak Tiámat ustanovila svého syna Kingu králem

bohv a zavsila mu na dkaz toho na prsa „tabulky osudu". Kingu padl

rukou Marduka, syna jediného a pravého boha Éa (Jahve), jenž si po vli
svého otce vzal „ tabulky osudu" a nosil je, kdykoliv jednal jako prostedník

mezi pravým bohem Éa s lidmi, následkem ehož „jeho rozkaz nesmí zstati

nevykonán, a každé slovo jeho úst má platnost." Marduk se dovídal od

svého otce, co se stane — a veleknz israelský od Hospodina. Marduk
pedsedával s „tabulkami osudu" výroní valné hromad boh, na ^ níž se

ustanovovaly osudy krále a národa, a veleknz se též obracel k 'Urim a

Tummim, když se jednalo o blaho krále nebo celého národa. Náprsenka
veleknzova mla 12 drahokam na zpsob peetítek (Ex. 282i). Marduk
vtiskl též na svou náprsenku svou peet. — Podobnost práv vytknutá je

znaná, a dnes, kdy je stále zejmjším, že si pinesli Hebreové ze své

babylonské pravlasti vysokou vzdlanost, nikdo nemže a priori popírati

možnost, že i ústroj veleknze má svj pravzor pi perském zálivu. Ale co

se týká samého jména urtu a tamitu, není nemožno, že si Hebreové tato

slova pizpsobili a upravili si vlastní domácí etymologii, kterou LXX vrn
tlumoí. Vždy máme podobných píklad více. Tak má na p. Babel jinou

1) Ex. 288», Num. 272i, Deut. 33», I. Sam. 28^ 14*', Ezr. 2«3, Xeh. 7«5.
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etymologii v babylonštin a jinou v hebrejštin, a pece, nebude nikdo tvrditi,

že je toto neb ono nesprávno. Zaízení pak a významu 'U r i m a t umm i m
výhradn dle Písma sv. poznati nemžeme. Pokud se jich užívalo, bylo

vrstevníkm dostaten známo, a disciplina arcani nedovolovala širšího popisu,

po zajetí pak babylonském za Ezry a Nehemiáše nevdli o nich více než

víme my. Tu teba oekávati zpráv odjinud, a takovou je zpráva o „tabulkách

osudu", kterou nám skytly památky babylonské, a sdlí nám ješt více, až

budou prozkoumány ohromné knihovny chrámové. Ale též Egypt ukazuje

mnohé, co nám poslouží pi popisu roucha veleknzova. Dnes pouze upozoruji
na bohoslužebné roucho egyptského veleknze v museu florencském (Catalogo

generále del Museo di Firenze, vol. I. p. 198) s 12 drahokamy po tech
ve tyech adách na prsou, o nmž více nkdy jindy.

V Olomouci koncem prosince 1900, Dk. Alois MusiL.

Kámen z Rosetty. (Zapomenuté jubileum egyptologie.) V naší

dob slaví se všechna možná jubilea, a pece nevzpomenuto v našich listech

ani vloni ani pedloskem nálezu, který umožnil vývoj egyptologie, vdy
nemálo dležité jak pro Písmo sv. Starého Zákona, tak pro djiny všeobecné.

Již ve stedovku znali uenci evropští hojn památek egyptských, obdivovali

se v novém vku nejednomu z Egypta pivezenému obelisku, svobodní zednái
se obklopovah znakami hieroglyfickými, ale nikdo neuml íci, co to vše

znamená. Starý Egypt byl zemí tajemství, kouzel a ar. Alchymisté a erno-
knžníci odvozovali svá nejlepší íkání od mocných arodjv a knží veleíše

„vysokého domu = farao" a odvolávali se jak na svdectví Starého Zákona
tak na údaje Herodotovy, a vilo se jim všeobecn. Byl kde kdo v Evrop
jist, že umli staí Egypané více než umí lovk, a že své od bohv a

démon pijaté vdomosti zaznamenali v posvátných knihách, nejdležitjší

pak ástky že vyryU v tvrdý kámen, aby nikdy zapomenuty nebyly. Ony
prapodivné znaky na obeliscích a jiných památkách byly tudíž správn jmíny
nápisy, ale jak je ísti? Ješt kdyby byly psány abecedou cestávající

z Ji 25 hlásek, bylo by snadno je rozluštiti, ale tak bylo napoteno nkolik
set rzných znaek, ímž se zdálo býti prokázáno, že egyptské nápisy nejsou

psány hláskami, nýbrž že je to písmo pojmové, tedy pro každý pojem že

stojí samostatná znaka. Tímto pesvdením bylo rozluštní egyptských
nápis ne-li znemožnno, tož aspo velmi znesnadnno, a bujné fantasii

ponechána úplná volnost. Záleželo na individualit badatele, aby si vhodné
pedstavy vymýšlel a tytéž na obelisku hledal. I stalo se, že byl týž obehsk
od rzných badatel rzn ten a vykládán. Tak hledal a našel abbé Pluche

v nápisu obelisku Pamfilii dmyslné pojednání o povtrnosti. Anonymus
pak v témže nápisu žalmy Davidovy a uený jesuita A. Kircher názory

metafysicko-theosofické. Napsal o obelisku Pamfilii velké dílo, a je skuten
s podivem, s jakým dmyslem se snaží rozešiti svj nesnadný úkol. Stjž
zde ukázkou, jak luští na str. 55. skupinu dnes tenou autkrtr. Znaka
pro a jest dle jeho názoru pedstava: Bh O sir i s, znaka pro ii pedstava:

pvodce úrodnosti a veškerého vzrostu, znaka pro #/»; pedstava:

plod no st, znaka pro r pedstava: sestup s nebe, znaka pro ír ped-
stava: sv. Mofta v pozemské íši. Konené te skupinu autkrtr = Bh
Osiris jest pvodcem úrodnosti a veškerého vzrostu, a jeho plodnost stahuje
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s nebe sv. Mofta clo své pozemské íše — a pece neznamená ona skupina

nic jiného než aijxoxpáxwp = imperator = samovládce. Takovým postupem

se ovšem tení hieroglyf nepiblížili a myslelo se již, že se nedospje

k rozešení záhadných nápis, když tu výprava Napoleonova do Egypta

r. 1798. neoekávaným zpsobem ku zdárnému výsledku napomohla. Napoleon

vzal s sebou totiž do Egypta nejpednjší badatele a naídil všem dstojníkm
a vojákm, aby dávah bedlivý pozor na veškeré starožitnosti a upozorovali

na n pítomné uence. Tak bylo sebráno na tisíce dležitých památek a

v monumentálním díle „Description de TÉgypte" položen základ nynjších

studií. Ale nejvtší užitek mla pinésti výprava Napoleonova vd v dob,
kdy již byl krut stíhán od Anglianv a byl nucen opevovati se v Rosett

(Rešid) na pobeží východn-severovýchodn od Alexandrie. Házeli v srpnu 1799

náspy kolem srubu pojmenovaného St. Julien, tu upozornil pracující vojín

dstojníka Boussarda na basaltový balvan, jehož pední vyhlazenou stranu

kryl nápis v trojím písmu. Boussard dal kámen oistiti a dopraviti do

Alexandrie, kde pítomní badatelé poznali, že obsahuje dole nápis ecký
tak zvaný uncialní, nahoe neúplný nápis hieroglyfický a uprosted demotický,

jak se íká bžnému písmu egyptskému z posledního tisíciletí ped Kristem

Pánem. Hlubší pozornosti mu vnovati nemohli, nebo byla Alexandrie obležena

od Anglianv, i tšili se, že zajímavý tento kámen, v nmž vidli klí

k tajemství hieroglyf, prostudují, až budou doma v Louvr. Ale nadje

uenc francouzských se nesplnila. Angliané se zmocnili Alexandrie a na-

hromadné umlecké památky neputovaly do Louvr, kam patily, nýbrž

do British Museum v Londýn, a tam se dostal r. 1801. i záhadný kámen
z Rosetty. (O. P-)

Dictíonary of National Biography. Ped krátkým asem dokoneno
bylo v Anghi dílo, jakých pramálo ve svtové literatue najdeme. Jest to

Dictíonary of National Biography. Edited by Sidney Lee. London, Smith,

Elder u. Co. Dílo sestává z 63 velkých svazk, a úel jeho jest: podati

poádkem abecedním podle nejlepších a nejspolehlivjších pramen krátké

životopisy všech zasloužilých Anglian od nejstarších dob až po naše doby;

dosud žijící jsou vyjmuti.

Úmysl vydávati dílo pojal londýnský knihkupec George Smith, majitel

londýnské nakladatelské firmy Smith, Elder u. Co., roku 1882; pvodn
chtl vydávati životopisy znamenitých muž všech národ, pod názvem

„Biographie Universelie" ; ale na štstí brzy poznal, že taková práce jest

nyní skoro nemožná. Protože od polovice 18. století v Anglii podobného

díla nevyšlo — naposledy vyšlo v 6 velkých foliových svazcích roku 1747
až 17G6 dílo pod názvem „Biographia Britannica" — doufal pan Smith,

že když i nevydlá, aspo náklad jeho mu nahrazen bude.

Na podzim roku 1882 svil nakladatel Smith redakci spisovateli

Leslie Stephenovi, který 28. listopadu 1838 v Kensingtonu se narodil.

V beznu 1883 pibral si Stephen výpomocnou sílu a sice spisovatele Sidney

Leea. Již v lednu 1883 ml Stephen sestavena jména pro první písmenu

abecedy, pro A a požádal o spolupracovnictví rzné anglické spisovatele.

Jako pravidlo uril: podati struný, ale prameny doložený životopis a použiti

hlavn doposud neznámých pramen; prameny a literatura uvedou se vždy
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na konci každého lánku. Již 1. ledna 1885 v)'Sel první svazek; pak vy-

cházel úpln pravideln tvrtletn vždy jeden svazek, tak že celé dílo v krátké

dob, v 15Y, letech vyšlo. '

Leslie Stephen nezstal však dlouho redaktorem díla; nebo již roku

1889 onemocnl a pibral si svého dosavadního assistenta Lee za spolu-

redaktora; oba vydali svazek 22. až 26. (1890— 1891). Když však na

jae 1891 Stephen tžce onemocnl, vzdal se úpln redakce a Sidney Lee
zstal až dokonce sám redaktorem. (Sidney Lee narodil se 5. prosince 1859
v Londýn).

Celý slovník má G3 svazk, 29.108 stran a 29.120 lánk, tak že

prmrn je lánek na jedné stran; ovšem, že jsou nkteré stat též delší;

nejdelším je lánek o Shaksperovi, který má skoro 50 stran a jejž redaktor

Sidney Lee napsal. Životopis od nejstarších dob až do konce pátého století

je 36, ze 7. století 134; století 8.— 10. málo látky poskytlo. Poínaje sto-

letím 11. stále jmen pibývalo. Ze století 15. uveejnno 659 životopis,

ze století 16.: 2138, z 18.: 6789; ze století 19. pinesl slovník 12.608

životopis; mezi lánky jsou nkterá jména velmi etn zastoupena. lánk
o osobách, které Smith se jmenují, je 195, jméno Janes zastoupeno 132,

Stevard 112, Hamilton 106, Browe 102, Robinson 63 lánky.

V celku bylo 653 spolupracovník, z nichž mnozí hlavn jen životo-

pisy nkterého odboru anebo jisté doby uveejovali. Tak na p, životopisy

všech herc napsal Jos. Knigh, námoníky se obíral professor Langton.

Eedaktor Sidney Lee napsal 820 lánk, hlavn z doby královny Alžbty,
o 1327 stranách, (jak litterarisches Echo tvrdí, kdežto Zeitschrift fr Búcher-

freunde má 1370 stran), což jsou úplné ti svazky. Jenom sedm spolu-

pracovník má lánky ve všech 63 svazcích. lánky dívjšího redaktora

Stephena, který hlavn životopisy anglických filosof psal, vyplují 1000 stran,

a pispl do 60 svazk. Mimo oba redaktory byl hlavním pispvatelem
Cooper Thompson, který též lánky ve všech svazcích má a katolické

theology a uence popisoval; má 1422 lánk o 900 stranách. Letos vyjde

ješt jeden svazek jako doplnk, ve kterém podle možnosti všechny omyly
opraveny budou a který též životopisy muž, mezi vydáváním díla ze-

melých, pinese.

Ze dílo všeobecné pozornosti se tšilo a všude pízniv pijato bylo,

poznati z toho, že po ukonení celého díla sám lordmayor londýnský

slavnostní hostinu redakci, nakladateli a hlavním pispvatelm vystrojil a

redaktorovi estný dar odevzdal.

Co se nákladu týe, vynaložil nakladatel 70.000 liber šterling, to jest

1,680.000 korun. Jednotlivý svazek, prmrné o '400 stranách, prodává se

nevázáný po 1^, libe šterling, t. j. asi za 35 korun, tak že celé dílo

stojí pes 2000 konin.

O podobném nmeckém a rakouském díle píšt nco více. Viz Das
litterarische Echo, VI. roník, 2. sešit a Zeitschrift fur Bcherfreunde,

roník IV. strana 346. Ig>'- Zhánél.

Statistika knižné výroby a tržby. Biblioteká anglické jPrinceton

University* Dr. Richardson oceuje množství vydaných knih v hlavních

státech Evropy za rok 1899. takto: Anglie 8000, Spojené Státy severo-
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Americké GG50, Nmecko 4500, Francie 4200, Itálie 2512. Vezme-li se

za podklad rozdlení e spisu, tu statistika jeví se takováto: vydáno

anglicky psaných knih 18.000, nmecky psaných 9000, francouzsky 5000,

italsky 2000. Ohromná výroba anglická dlí se: Anglie 8000, Spoj. Státy

G650 (sotva všecky psány anglicky za té pestrosti jazykové ve Spoj. St.)

a jiná území a kolonie anglické 2735. — Jinou statistiku podává rok co

rok organ mezinárodního spolku pro ochranu práv autorských re Švýcarsku

vydávaný „Le Droit Auteur". Y posledních seitech minulého roku (9.— 11.)

posuzována knižná výroba dležitjších stát a zemí pokud možno v pe-
hledu vývojovém a s udáním odbor, jakož i pvodní tvorby a peklad.
Statistika tohoto rozsahu není ovšem úplná všude a není též všude spolehlivá,

není dosud v žádném stát úedního organu, jenž by se touto statistikou

zabýval. Dle tohoto pramene na p. obnášela výroba knižná (nmecká)

v Rakousko-Uhersku fdle bibliografie Junker-Jellinek) r. 1900 2100 publikací,

totiž 1219 knih, 755 brošur, 225 asopis (ne novin!), 113 map. Nejvíc

z tchto publikací vnováno právnictví a státovd (672). Ze všech publikací

vyšlo nejvíc ve Vídni 1680, v echách 165, Tyrolech 83, $r>T3ku 56. Ve
všech eech vyšlo v Rakousko-Uhersku knih a publikací 7500 ívyjma

noviny), z tch 700 peklad, mezi nimi nejvíc madarských. — Novin vy-

cházelo r. 1900: 2184 o 37 více než 1899. Z tch bylo 1309 nmeckých,
352 eských, 213 madarských, 111 polských. — Statistika tato není úplná,

jak sama o sob vyznává, nebo spoívá jen na tch publikacích, jež na-

kladatelstva kancelái dobrovoln zašlou neb oznámí.

Nmecko vydalo r. 1898/99. všech publikací knihové formy 23.000.

Z nmeckého poízeno peklad (knižných) r. 1899.: 433 do eí západo-

evropských, 340 východoevropských. Všech divadel nmeckých jest 302,

na tchto dáváno 43.458 pedstavení (v Nmecku samém 270 divadel,

350 ^Variétés"). Dovoz knih dosáhl cenou r. 1898. 203 mil. marek, vývoz

však 708 mil. marek (vývoz knih z Francie r. 1899. obnášel jen 389 mil.

frank). Nejvíce vstoupá vývoz knih (i novin) do Ruska, Dánska a Anglie,

klesá vývoz do Ameriky (Spoj. Stát). — Nakladatelstev nmeckých bylo

9360 (t íši 7288). — Novin a asopis bvlo v íši nmecké 4702, z jejichž

vývozu nejvíce šlo do Rakouska, potom do Švycar a do Ruska. — Švýcarsko

samo nemá statistiky knižné, z toho, kolik publikací se sejde v národní

knihovn, možno soudit na 1000 roní výroby. — V Nizozemí ryšlo 1899
2891, roku 1898. 2984. — V Anghi Vydáno knih (dle tohoto pramene)

7567 (r. 1899.), asopisv a novin vydávalo se 2383, z ehož 460 v Londýn. (?)

Divadel jest ve spojeném království 3000 (z toho 580 v Lrondýn), kteréžto

zamstnávají 850.000 osob. — Ve Švédsku vydáno 1899 knih 1538,

v Dánsku 1218, v Norsku 678. — Ve Spojených Státech severoamerických

vydáno knih r. 1899. 5321. Novin prý je v severoamerických Spojených

Státech 38.000 (dle Richardsona 21.000!). V Novém Yorku samém vychází

788 novin. — V Itálii vydáno r. 1899. 9480 knih, novin bylo 2423. —
V Rusku udává se jen poet novin a asopis r. 1899. na 967. Ve Finsku

vydáváno r. 1899. asopis 205, z toho 120 finských, 80 švédských, 5 oboj-

jazyných. Dle Le Droit Auteur v 11 kulturních zemích %'ydáno tedy

okrouhle: 23.000 v Nmecku, 11.000 ve Francii, 9500 v Itálii, 7500
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V Anglii, 6800 v Rak.-Uhersku, 5000 ve Spoj. Státech severoamerických,

3200 ve tech zemích skandinávských, 2900 v Nizozemí, 2100 v Belgii,

1000 ve Svycarech, dohromady 72.000 knih a publikací. — p.

Signály osvtelné s Marsa. Dne 9. prosince ústední astronomická

stanice v Kiele rozeslala cirkularní zprávu po všech observatoích a hvzdárnách
svtových, že hvzdá Douglas na Lowellské hvzdárn v Americe, jak

Pickering z Cambridgeské hvzdárny telegrafoval, pozoroval v noci 8. prosince

na Marsu v severním konci „moe" Icaiium svtelné znaky, jež trvaly

70 minut. — Tento telegram z Ameriky došlý považován všeobecn jako

zpráva o umlém signálu na Marsu, jež nám sem na zemi posílají. V tisku

všeho svta rozhovoeno za tou píležitostí o možnosti i nemožnosti, aby
Mars byl obydlen takovými rozumnými bytostmi jako je lovk na zemi, a

aby bytosti tyto umly a mohly nám o sob zprávy podávat. Podle pozorování

spektrálných tvrdí ovšem uenci (Rus Rogovský, Anglian Johnston Stone),

že Mars nemá ovzduší jako zem, schází mu vodík, vodní páry a helion,

kteréžto plyny si nedovedl udržeti, jako hmota malá. Nadto i ostatní plyny

jsou ve velmi rozedném stavu kolem Marsa. Temperatura proto jest na
Marsu kolem 100* pod nulou. Bílé srážky, jež kolem políi vidti se zhušovat

a zase mizet pi osvtlení, považovány za tžký plyn kyseliny uhliité, která

tvoí bílý sníh a led v zimním období kol pólu a v lét taje. — Za to

stejn vážná jména uenc. (Pickering sám, franc. hvzdá Mercier) tvrdí a

ujišují, že život na Marsu jest možný, ba že skuten se nám ve zjevech

jeho povrchu zraí. Pickering tak zvaná „moe" Maršová vysvtluje plochami

bujné vegetace rostlinné (stepní), kdežto tak zvané kanály jsou prplav}'^

vodní obrostlé po obou stranách vysokými stromy a háji. ObyvateL:;tvo na

Marsu proto mohlo by se udržeti a jsouc dle stáí planety pokroilejší nás,

mohlo by dovésti toho, že se nám sdluje a zprávy nám posílá, vdouc o

nás dobe, ba snad i zevrubn nás pozorujíc. Jistý anglický uenec pi
objevu telegrafie bez drátu dokonce tvrdil, že zvláštní zvuk, jaký vydávají

telegrafické dráty voln v poli stojící, pivádí jej na myšlenku, že sn&d to

je práv zvst z vesmíru, z planety Maršový, kdež obyvatelstvo, je-li roz-

umné a pokroilé, mohlo by množstvím elektiny sluncem vyzaované
vládnouti tak, že by rozesílalo jí zprávy pes ohromná prostranství svtová
z jedné planety na druhou. Oni už snad znají taje a divy pírody vysvtlovat

a opanovat, kdežto my dosud tak daleko nejsme. — Stízhvjší vdci však

skoro všeobecn odkazuji obytelnost Marsa do íše bájí, a tudíž i Douglasv
telegram za sensaci americkou. — P-

Lebky „starovendských" Slovan. Y „Archivu", spolku pírod-

nického v Mecklenburku, D. Barfurth popisuje tvar lebený starých Slovan
na tamním pomoí osedlých. Pvodní dlouholebé a plavé (prý) plém slo-

vanské udrželo se nejdéle v severovýchodní nmecké rovin (Pobaltí nm.),

jež k jihu a západu víc a víc pecházelo k mesokefalii (s lebkou prostední

délky), až ustoupilo úpln mesokefalnímu kmeni. S šíením lebky však spolu

šlo od severu k jihu i její snižování. I dnes prý na lebkách nedávno vy-

kopaných tentýž zjev pozorovati : od moe k jihu ubývá délky, pibývá
šíky, ale spolu ubývá i výšky lebené. Vbec u kmen slovanských možno
prý stanoviti toto pravidlo: pvodn dolichokefalní Slované ztráceli rozšio-

i
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váním sídel STvch na jih ráz dlouholebenosti a stávali se krátko-' a nízko-

lebenými; stejn šlo to od východu k západu. Bhem dob v?ak všichni tém
Slované pešli ku krátkolebenému typu, tak že dnes už jsou rozdíly v po-

mrných rozmrech lebky u nich dle sídel jejich nepatrné. Tak dnes už jak

u Cech tak u Rus (oni severonejzápadnjší, tito nejsevernjší a nejvýchodnjší)

dlouholebený i stedolebený typ úpln vymizel. Cechové na píklad jsou

vzorem brachykefalie. — p.

Jan Szczepanik, uitel polský, byl donucen nastoupit tíletou službu

vojenskou proto, že se vzdal uitelského úadu, aby lépe mohl pracovat

v technických vdách. Ve Varšav založena spolenost, kteráž všecky vy-

nálezy slovanského tohoto Edisona uplatní. Až dosud udlen Szczepanikovi

patent na pluh, který mechanicky mí hloubku orby a šíku brázdy. Pí-
stroj k parním kotlm, jímž se ušetí paliva; psací stroj pro vidoucí i pro

slepce; separator elektrický; heliograf ili telegraf bez drátu takové soustavy,

že nelze depeše cestou zachytnout; stroj na výrobu mozaiky; pístroj k za-

mezení srážek vlak a parník; novou soustavu kolejnic; telefonograf;

telefonoskop ; tkaní v barvách pirozených; zachycení obraz jedním objektem;

pístroj ku konservování vajec. Krom toho celou adu vynález v oboru

tkalcovském, jako zvláštní raster, patrony tkalcovské, stroje k ražení tkal-

covských kartonv atd. Co by tento slovanský veleduch — samouk — byl

vykonal pro naše školství a prmysl, kdyby místo tíleté vojaniny bvli

mu uštdili prosteílky k dalšímu studiu a volnému rozvoji. Inu je to

Polák — Slovan I Kdyby tak byl alespo Vídeák. —
Mrtvé moe. Vpí všem dosavadním povstem o vysýchání vody

v Mrtvém moi najednou došla vloni na podzim zpráva, že voda v nm
vstoupá. Ostrov ped ústím Jordánu Rujn el Bahr zmizel pod vodou.

Písený beh, který na jihu mezi hladinou a sráznými stránmi se rozkládal,

zmizel rovnž pod vodou, voda sahá. až ke skalám. Gray Itill, kterv tuto

zprávi; podává londýnskému „Geographical Journal", praví, že sopené pohnutí

dnem moským má asi za následek zdvižení hladiny vodní. Le jiní znalci

tvrdí, že skutený pírstek vody jest bezpochyby píinou toho, a už

vtším pi-ínosem Jordánu nebo podzemními pítoky. Což je tím pravdpo-
dobnjší, ježto hladina moe Mrtvého v normálních letech ani v zim ani

v lét se nemnívala: déš ni sucho nemívaly na její výšku vlivu nijakého.

Z výkazu o spoteb tabáku dovídáme se, že za jediný rok prodáno

1.336,739.820 kus cigaret z druhu .drama", 758,439.407 kus druhu
„sport", 198,.569.123 kus „sultán" a 139,089.560 kus „damas". Jaké
spousty prudkého jedu nikotinového zde stát uštdil svým obanm. Vtšinu
tchto .požitk" nevysplé dti spotebovaly, nebo vtšinu cigaret zvlášt
laciných, ale také nejzhoubnjších druh ^ drama" vykouí školáci a uni.
Jaké to má následky psychické, hygienické i morální, nejlépe by nám po-

vdli správcové nemocnic, blázinc, polepšoven a trestnic. Je sice na papíe
vydán výnos, jímž mládeži písn se zakazuje kouení, ale kdo pak stará se

o to ? A pak jaký smysl má papírový zákon, když jed tabákový se neob-

mezen v trafikách prodává tebas 4letému kluinovi. Je na ase, aby
píúslušní úadové vymohli u finanní správy státní naízení, že se ani tabák
ani doutníky, ani cigarety nesmí dtem prodávat.
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Pokrok práce v 19. století. editel statistické kanceláe Spojených

Stát severní Ameriky O. P. Austin v prosincovém svazku „North American
Review" podává v íslech vývoj veškeré výrobní a obchodní práce svta,

pokud se odhadnouti dá. Pehledný obraz podává v této tabulce:

Roku
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hlavní díl z toho ulovil Pum a dráhy, ást Neapol, Benátky, Florencie,

Padova, Milan. Prmrný zisk samého Eíma udávají na 70.000 lir

denn po cely rok.
'

Vlak spolených s poutníky vypraveno (od ústedního boloského

vvboru) 223 (od 24. prosince 1899 až do 31. prosince 1900;. Z toho

pipadalo na Itálii samu 152 vlak a na cizinu 71. Z tchto 71 vlak
vypraveno jich z Rak.-Uherska samého 23. z Nrecka 18, z Francie 10.

Po Itálii tedy naše íše jevila nejvtší úastenství v potu vlakv aspo;
le potem poutník samých pevýšilo ji Nmecko. Nápadn "slabé bylo

úastenství Francie, a skoro žádné úasti nebrala Anglie. Mezi vlaky

rakousko-uherskými bylo jich 6 nmeckých, 2 esko-moravské, jiho-

slovanské 4, vlašských (ti i se Slovinci) 5, uherské 3, polsko-rusínské 3.

Posledním poutuickým zástupem, jak už jsme se zmínili, byli

Angliané pod vedením kardinála Vaughana a vévody z Norfolku,

kteí pijevše koncem prosince prodleli do polovice ledna. Dne 8. ledna

pijati v audienci v sixtinské kapH. Vévoda z Norfolku, vdce katolíkv

anglickvch podal sv. Otci adressu s projevem oddanosti a poslušnosti

svnovské a s páním, aby sv. Stolice dosáhla brzy své optné nezá-

vislosti a svobody.

Jubileum rozšíeno nyní na 6 msíc na ostatní svt
kesanský — ode dne 24. prosince 1900 ítajíc. Rozšíení jubilea na

ostatní svt poprvé zavedeno za papeže Alexandra VI. r. 15u0., což

od té doby pravideln se dalo. Ped tím jen nkterým mstm dávána

stejná privilej jubilejní jako Eímu, tak na p. r. 1390. slaveno jubileum

souasné v Rímé, Praze, Míšni a Dvín; pozdji i jiná ješt msta
k ad této pibyla.

Pedešlá jubilea 1850 a 1875 za papeže Pia IX. byla ihned pro

celý svt kesanský vyhlášena, ti pedcházející 1750, 1775 a 1825
jako te až rok píští na 6 msíc mimo Éím prodloužena. Díve však

za rozšíení jubilea i mimo Eím a za výsady rzným mstm dané,

zárove s Eímem jubileum slaviti, žádána jistá da, jako píspvek
papežské kurii na války bu její vlastní, nejastji však (v XV. a XVI.
století) na výpravy proti Turkm. Tak jmenovit papež Alexandr VI.

tuto válenou kontribuci proti ^ Turkm uložil všem, kdož výhody
milostivého léta 1500 i mimo Eím získati chtli. Od 17. a 18. vku
však už žádné píspvky se neukládají ani na všeobecné úely církve,

tím mén ovšem ve prospch kurie samé.

Sbor kardinál ítá te poátkem roku 56 hodnostá, 16 míst

je neobsazeno; bhem uplynulého roku zemelo jich 6. Ze zbylých
kardinál jest jich 31 Ital a 25 cizinc. Z Ital sídlí v Eím 20 a

4 cizí. Ze všech cizích kardinál jest jich Francouz 7, Spanl 5,

v Rakousku. Uhrách a Nmecku po dvou, v Anglii. Belgii, Americe
sev., Austrálii, Irsku. Polsku a Portugalsku po jednom. Z ád zastou-

peni jsou ve sboru kardinál: benediktini (2), oratoriani (2), karmelité (1),

minorité (1), kapucíni (1;, dominikani (1), augustiniáni (1) a jesuité (1).

]\Iinulými volbami íšskými rozraženy namnoze konservativnjší,
a hlavn katoKcké šiky nmecké. Za to mezi Slovany konservativni



136 Rozhled.

vrstvy posíleny, a to nejen u Polák, Kusínv a Jihoslovanv, ale í

v našich eských zemích, nebo na Morav katol.-národní strana dobyla
div ne ty vítzství (dvou skutených) a nkolikerý imposantní menšiny.
V Cechách pak pes národní snad radikalismus nová strana agrární
jest pece jen stranou konservativní, jež ubrala državy svobodomyslným
Mladoechm. — V Cechách ob strany kesfansko-socialní súastnily
se voleb ale nezískaly rozkmoteny víc hlas než minule vystoupivše
ješt spojeny a svorný. O roztržce v jednotném dosud šiku katolicko-
národní (s kesf.-soe.) strany na Morav píšou poslední dobu z ech
i do Cech. Nebylo by divu, kdyby zvst byla pravdivou. Jisté lánky
olomouckého listu nm.-katolického „Olmíitzer Zeitung", jemuž mnozí
pikládají velký význam snad pro jeho prý pozadí, skuten v rozpaky
ne-li v zoufalství uvádjí smrodatné kruhy a listy kat.-národní v obou
korunních zemích. Eíká se sic, že sv. Pavel by byl také žurnalistou,

kdyby dnes pišel na svt apoštolovat, ale takovým jak onen neparla-
mentarní parlamentárník a neaktivn aktivní politik z „Olmíitzer
Zeitungu" by nebyl a nesml být.

Rektor peštské university ThDr. Rapai požádal za pro-

puštnou brzy po nezdaeném hlasování o restauraci kíž v senát
universitním. Donucen prý k tomu práv proto, že sám schze oné se

nesúastnil, a to asi schváln, od svého biskupa (jagerského C. Samassy).
Pro pravdpodobný tento výklad vrhly se liberální listy maarské na
biskupa jagerského, druhdy za národní a svobodomyslné projevy a
zvlášt za úast na pohbu Košutov do nebe vychvalovaného. Je to

zkracování svobody universitní, zasahování církve do svobodné vdy
a svobodné discipliny universitní. Ministr ovšem ped hlasováním senátu
zasáhnout mohl! Ostatn i kterýkoliv biskup by sml do té svobody
zasáhnout — ale jen ve prospch liberalismu!

Ruch vyvolaný mezi pruskými Poláky zákazem vj^uovati
náboženství po polsku (v Poznani), dráždn dále nmeckou vládou
i spoleností nm. ve vých. Prusku a vzmáhá se také vždy víc a více.

Z prvu ješt v nápravu doufající snad na dotaz poslanecký, na prosbu
deputace, protesty i snad zakroení samého arcibiskupa u císae —
konen všech tch nadjí pozbaven. Zákaz je neodvolatelný a jen
pedzvstí dalších podobných opatení. Poslední schze rodi konané
v záležitosti té, žádají proto už od arcibiskupa pímo, aby užil tedy
posledního prostedku i odal kanonickou missi tm uitelm, kteí
ted" nmecky náboženství vyuují. Pak by ovšem nutno bylo vyuovat
dítky v kostele. Arcibiskup se však sotva toho kroku odváží. Vyuovat
dítky náboženství v kostele mohou knží i tak pi školním vyuování
náboženském. — Policejní prohlídky, jaké se stále opakují
u všech polských žák stedních i vysokých škol ve východní ásti
Pruska, zameny i do bohoslovného semináe v Pelplin. Prohlídka
však nevydala ani tu mezi bohoslovci žádný zajímavý lup krom
nkolika polských katechism.

Útok francouzské vlády na kongregace a ády hrozí ím
dále opravdovjším nebezpeím. Strana nacionalist sic ohlásila a pro-
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vádí obstrukci protahováním veškerého jednání, le vášn se tím na
obou stranách jen stupují. Vláda se dobe na návrh svj pipravila.

Odvodnní pedlohy obsahuje dva svazky tisicistránkové, v nichž

dopodrobna vypoten a ocenn majetek každého ádu i domu ádového,
jak u povolených tak i nepovolených kongregací. Xa výtku, že- ocenila

jmní ád píliš vysoko, odpovídá vláda, že nikohv, naopak, že snad
ani nedocenila, ježto ády nepovolené zákonem jmní nemají na své

jméno, ale na jméno privátních osob pipsáno. Le tu práv naskytí
se nová právní otázka, jakým právem smí vláda a parlament sáhnouti

na jmní soukromé, soukr mými osobami dle knih pozemkových vlast-

nné! Dle radikál ve snmovn otázka tato dá se ovšem rozešiti

hrav dvodem historickým. Orgán radik. skupiny levice le Rappel
praví: „Karta se obrátila! Za Ludvík a Karl vyhazovah z Francie
hugenoty jak plevy. Te tedy došla ada na katolikv. Abv vdli, jak
to chutná!"* — Zatím však pedloha proti kongregacím není pomstou
za hugenoty, ale za — Dreyfussa. — V rozprav snmovní o Hstu

sv. Otce. jejž poslal kard. arcib. paížskému Richardovi, a jejž hst „la

Croix" uveejnil, ukázalo se poprvé rozlišení sil snmovny. Pi hlaso-

vání o denním poádku, jímž by schválil postup vlády na obranu
repubhky zahájený, hlasovalo pro vládu 310 z 530 pítomných (a vbec
z 580) poslanc snmovny francouzské. Vládní vtšina bude tudíž

obnášeti jen nkoHk hlas, a-li se v rozhodném okamžiku nepevrátí
docela v menšinu. — Vystoupení vlády francouzské proti kongregacím
vidí se ostatn nerado ve vládních sférách soused francouzských. Bojí

se všelijakého rozbouení vášní a pud erných mass, jež by mohlo pi
zabírání majetku toho i onoho povstati. Mluví se proto též o tom. že

pedloha jest posledním projevem nejen vlády Waldeck-Rousseauovy,
ale i republiky francouzské. Jsou to sic jen báje zatím, jež kolují

tiskem, ale jsou pece vzácné dosti pro posouzení dosahu a mínní
veejnosti evropské o kroku vlády francouzské.

List 3 v. Otce paížskému arcibiskupovi a kardinálu Richar-
dovi zaslaný, jedná výlun ovšem o aktuální záležitosti církevní,

jaká te Francii zajímá. Obšírn zmiuje se sv. Otec o zásluhách

ádv a kongregací, jakých si dobyly hlásáním evangelia, šíením
civilisace a zvlášt šíením vlivu a ei francouzské až na nejzazší

konec svta. pA práv o tu namáhavou, trplivou a neúnavnou psob-
nost tchto obdivuhodných missionáv opírá se hlavn protektorát

Francie, jehož samy francouzské vlády žárliv dosud hájilv a jejž i My
jsme veejn potvrdili." Také v dalším hájí list kardinálu zaslaný velmi

dovedn a vele kongregace francouzské: ped výtkou neposlušnosti

vi biskupm a vlád, jakož i ped výtkou velikého bohatství. Francie
potlaíc uvnit v íši svobodu ád. pipravila by se o ovoce jejich

innosti i mimo íši, podvrátila by veškerý právní ád a zásady
o rovnosti a svobod všech ped zákonem, na nichž budova demokra-
tické republiky spoívá. Oslabením ád oslabena by byla i církev na
všech polích innosti své. Mezera by ovšem nezstala dlouho nevy-
plnna, ale zaujali by ji lidé, ne už francouzští ale jiných národností.

HHdka. 10
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Uvnit íše pak duchovenstvo svtské muselo by býti zaan roz-

množeno, aby zastalo i své povinnosti i to všechno, co dnes dobrého

a církvi i spolenosti prospšného psobily ády a kongregace. —
Závrek listu sv. Otce jest zvlášt dojemný, hdjž papež vzpomíná
veškeré té pízn, již dosud Francii vnoval: „Neopomenuli jsme nikdy
podati Francii dkazy povolnosti, pée a lásky, vždy spoléhajíce na to,

že bude optovati k nám tutéž lásku, jak se velkému národu sluší a

patí. Dotklo by se nás co nejbolestnji, kdybychom na konci života

svého ve svých nadjích se zklamali, o odmnu své otcovské pée
ošizeni se musili vidti, jak v zemi lásky naší vášn a strany s ješt

vtší rozhoeností se potýkají a není míry, kam až jejich pemrštnost
dojde a není ani nadje, abychom neštstí to zažehnali, a vše jsme
uinili na jeho odvrácení . . .

."

Píklad francouzské vlády nakazil sousední Itálii. Také tu za-

mýšlejí nový boj proti církvi a papežské kurii. A poínají ovšem hor-

livostí pro — náboženství. Už pi rozpotu ministerstva vyuování
liber, poslanec Pompei Molmenti ujal se slova ve prospch vyuování
náboženství na školách svtských. Dosud školy státní všecky byly

beze všeho vyuování náboženství. Lepší spolenost i za tch pomr
dávala dítky své nábožensky vychovávati ve školách církevních. „Teba
zaiiditi vyuování náboženské" — pravil Molmenti — „už z ohledu

politického, abychom obstáli ten vítzný boj se školami knžskými, jež

den ze dne více se naplují chovanci. A bylo by to zbyteno zatajovati,

že i neznabozi a knzožrouti („i mangiapreti") posílají své dítky též do

škol knžských . . . ." Molmenti proto radí, aby se do škol svtských
povolal opt knz na vyuování náboženství. — Ministr Grallo odvtil,

že není pro to, aby se svilo vyuování náboženství místnímu farnímu

duchovenstvu. To by použilo školy, aby v ni agitovalo proti státu.

Dokud trvá konflikt mezi náboženstvím a státem, teba býti pro stav vcí,

jaký jest. Ostatn prý náboženství se nedá uit jako tlocvik, to prý se

musí v srdci cítit (!!!) —
- Vláda však pece pomýšlí na to, co radil

Molmenti, nebáti se ani schismatu! i) Nebo ím více knžstva bude

míti na své stran, tím díve Eím se musí smíit. Ježto dnes knzi
vycházejí ze seminá biskupskvch, na nž vláda vliv ovšem má, ale

i z ímské university gregorianské, soukromé náboženské to vysoké

školy, a odtud nejhorlivjší a nejzdatnjší práv vycházejí, na svt-

skv-ch universitách nikde pak fakulty theologické není, zamýšlí vláda

postarati se ted o takovou katolickou theologickou fakultu pi svtské
universit v Bari. Chovanci této fakulty, vyuení dle osnovy vládou

urené a zajisté lidmi jen vlád milými a sloužícími, byli by jist vládní

a protiváhou knžstva „klerikalního" jdoucího s Vatikánem a s papežem

v jeho protistátní politice. Kdyby biskupové zpovali se vysvcovat
chovance z barské theologie státní, vláda v odvetu by odekla schválení

všem biskupm a farám, a vojna by šla do tuhého. Král sám upsal

') > Kdybv spor mezi církví a vlastí ml trvati dále, zanášeje zmatek ve svdomí
tolika pokojných lidí, pak mže povstati myšlenka o schismat, nebo Itálie není zemí

reformy náboženské.*
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UŽ roních 20.000 lir na tuto státní theol. fakultu, zejmo, že vláda

si mnoho od ní slibuje — ve Vatikáne pak se jí právem bojí.

Proti slovm ministra vyuování tehdy použitým, že farní ducho-
venstvo by ve školách agitovalo, posílá knžstvo protesty, že zná své

povinnosti a ve škole neopomene vedle citu náboženského vštpovati

i cit vlastenecký. Politiky a státní, a církevní že do školy nezanáší,

jak první se ozval don Chiodin, fará u sv. Apoštol v Benátkách.

O novém roce vydal anglický episkopat list pastýský, v nmž
obrací se proti liberalisujícímu katolictví pemnohých mo-
derních vdc i nevdc. Ducha tohoto smru vystihuje nkolika rysy
velmi zdaile a úinn klade proti jejich mínní ráz a ducha církve.

Pipisují to ásten vlivu protestantství a vlivu tch novoobrácených,

kteí ze staré církve své anglikánské penášejí i její ráz odboje,

subjektivního hloubání a umínnosti do nové spolenosti v níž platí

zcela jiná regula, než osobní mínní. „Dovolují si mluviti a své mínní
pronášeti o církvi, bohoslovných vcech a církevní správ práv tak

svobodn a bezohledn, jako zvyklí jsou stavt nové theorie v sociologii,

nár. hospodáství, v umní, literatue a jiných podobných odborech.

Nemajíce dtinné poslušnosti a úcty nakládají s naukou, praksí a

disciplinou církve jak se jim jen zalíbí, aniž by po úmTslu a duchu
církve hloubji bádali, nebo na pravém míst se poptali. Kritisují,

censurují nauku Kristovu podle svých doasných hypothes a domnnek
vdeckých a chtli by vdecky dokazovat, že oddanost církvi a ode-
pení poslušnosti jednotlivým naukám církve si neodporuje ba zcela

dobe vedle sebe obstáti mže. Snížili by hned církev na stanovisko

lidské instituce a nauku Kristovu závislou uinili na svtské vd,
pokroku a vývoji jejím. To však není než se svatosvatým právem
nauky a církve Kristovy liberáln, svévoln zacházeti. A práv tento

druh zvrácené liberality oznauje toho ducha, jenž znám jest pod
jménem liberálního katolicismu."

Není pochyby, že pípad Mivartv a jemu podobné pi vymezování
tohoto liberalisujícího katolictví spolu rozhodovaly.

Ve své odpovdi k poutníkm anglickým svatý Otec dotkl se

protestantské propagandy, jež i do vného msta, do sídla katolicismu

se odvážila, a tu za peníze duše dítek a chudých lidí (jak zmínila se

i adressa anglických poutník) loví. Protestantismus stává se všude
ím dál výbojnj ší, a spojuje se se všemi možnými nepátely církve —
rozplameuje k bojm kulturním smilivé jinak vrstvy obyvatelstva i

vlády. Tak i v Americe severní, vše co poslední as podniká se jak
od apaist^) tak i od vlády proti katolické církvi, dlužno svésti na
podnt protestantismu nmeckého, jako nejbojovnjšího ze všech. Zejm
ostatn pozorovati ve vývoji náboženské politiky Spoj. Stát, že ím
více obyvatelstvo Spoj. Stát pibíralo v sebe vysthovalé živly nmecko-
protestantské. tím více nesnášelivost a nenávistnost jak protest, sekt

mezi sebou, tak zvlášt všeho protestantismu proti katolictví se roz-

1) Od zkratek názvu »American Protection Association* »americká obranná spo-

lenost « (A. P. A.) spolek protest, na výboj.

10*
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máhaly a stále vtšího vlivu docházely i u vlády. Dílem apaistii, v nichž

ponejvíce pracují nmecké živly protestantské, povstávaly a povstávají

tak zvané „volné církve katolické" s odpadlými i úadu zbavenými
knžími, a te tentýž spolek obrátil své zení též na Kubu i na Filipíny,

dosud úpln katolické. Nežádajíc njakého zákonného usnesení, associace

už se postarala, aby lidé stojící v ele správy a vlády v obou zabraných

provinciích škodili katolicismu co nejvíce. Barbarské namnoze poínání
vojíniiv i vojevdc proti osobám i vcem církevním na Kub i

Filipínách patí zcela na vrub štvaní i podplácení A. P. A. — Konen
i katolíci amerití vzchopili se k obran proti tomuto nejhoršímu ne-

píteli svému. V novém Yorku nedávno konána pedbžná porada

delegát katolických o zaízení „obranného spolku" podobného,

jehož ustavení odloženo na všeobecný sjezd katolík v Cincinati

7. kvtna. Zápis do spolku však už te se dje a bhem necelých

dvou msíc pihlásilo se už k obrannému spolku katolík ve Spoj.

Státech pes P/^ milionu osob s vkladem 3 dolar ron. — Apaisté

však ohlásili proti „obrannému spolku" a proti katolicismu vbec boj

tím úsilnjší. Vyzývají vládu a zajisté vlivem svým mezi poslanci se

postarají o návrh, aby píliv vysthovalc katolík byl zakázán, a proti

usedlým už katolíkm vydány byly zákony omezující, ježto katohcismus

prý ohrožuje svobodnou ústavu Spojených Stát a jako všude udržuje

monarchismus, tak i v Americe pipravuje pevrat v tomže smru.
„Cerkovnyj Vstník" stžuje si u píležitosti svátk vánoních

na nedostatek chrám ve velkých mstech ruských,
zvlášt Petrohrad, nebo je jich tam pouze — 246! Ovšem v tomto

potu jest jen 37 farních chrám, ostatní jsou tak zvané domácí —
do nichž pístup se dovoluje pouze zvaným, nebo na lístky — ale pece
vždy a pravideln širšímu kruhu. Není také v každém domácím kostele

knze, nýbrž z farního duchovenstva tam nkdo mši slouží a jiné

obady náboženské koná. Na každý z farních kostel petrohradských

pipadá tudíž 15.000 duší, na každého knze farní správy 8500 duší.

Najednou ovšem se všechno množství vících pravoslavných v kostele

nesmstná, ale také najednou se tam beztoho všichni nesejdou. Le
C. Vstník poítá, že i na polovici všeho obyvatelstva jest to málo a

že teba nových chrám v nových, jmenovit dlnických tvrtích. Tu
prý málokterý z prácedárc stará se též o duševní blaho svých dlník,
jen málokterý pomyslil též na postavení chrámu pro n (takového

„domácího" asi). Jsout podnikatelé skoro všichni cizinci, a personál

úednický zase samí cizinci, kteí nejen že o duševní blaho svých

svených nedbají, ale ani o tlesné ne, a konen ani toho nedovedou,

nebo asto pemnozí nedovedou se s lidem vbec domluvit. — Ze
v tom není chyba, mohli by se pravoslavní pesvdit u nás: kde pece
jen obyejn zamstnavatel a dlníci i úedníci jsou jedné víry a roz-

umjí si, a v dlnických tvrtích také kostel není, a ne zamstna-
vatelé, ale obecní rady v tom hlavní slovo mají. To už je taková vc
ten prmysl — kostely jsou pro zbytený všude. Vysoké komíny mu
postaí. — V simbirské diecesi nedávno zavedena církevní censura
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nad malístvím obrazu, po jakéž skoro na všech místech volají, aby
se všeliký šmejd a kdejaká mazanina lidu nevnucovala. Budoucn
v simbirské eparchii koupi „ikon" (obraz) pro chrámy a z kostelního

jmní, a z dar votivních bude sprostedkovat konsisto sama. Tato
vyhlédne si „ikonopisce" (malíe) a jim bude zakázky doruovat.
Rodinné ikony do soukromých píbytk pjdou už pak samy sebou

touže cestou; nebo proti poveným od konsistoe ikonopiscm jak
konsisto doufá jiní se už neudrží.

Pravoslavná církev bulharská byla nedávno zle po-

plašena „propagandou Rakouska a jezuit."^ IVIstská rada varenská

prý na nátlak samého knížecího dvora prodala jedno z nejkrásnjších

stavebních míst na námstí na stavbu katolického kláštera.
Když obyvatelstvo Varny se o tom dovdlo, sbhlo se na námstí
a inženýry vymující zahnalo. Mstská rada nátlakem veejného mínní
byla nucena prodej odvolati, a stavební místo pepustiti bulharskému
pravoslavnému metropolitovi Simeonovi, jenž tam z milodar postaví

pravoslavný chrám sv. Paraskevy. Základní kámen kladen 10. listopadu.

A tak prý to dlají katolíci v Bulharsku všude. Tak si postavili

zbytený chrám a klášter v Rušuku a Jamboli; o Plovdiv, Srdci,

Euxinogradu ani nemluv. A všude to iní pod protekcí dvora, jenž

nutí obce k odprodeji vhodného místa, a mezi nejštdejšími dárci

nachází se vždy kníže Ferdinand.

ecká církev, jak leká se propagandy ruské vesv. zemi,

tak zaíná se jí báti už i mnohem blíže — na hoe Athos. Mezi

20 tamnjšími kláštery jest jich ni jenom 13 eckých, ostatní jsou

srbské, bulharské a ruské. A mniši v eckých klášteích jsou lhostejni

k národnosti a církvi své, pijímají beze všeho novice slovanské, tak že

i pro ty jest nebezpeí, že se v nich jednou správa ecká zvrhne ve

slovanskou. Pouze ti z klášter eckých kladou za podmínku pijetí

eckou národnost. Na podnt vlády athénské, jež o to asi byla po-

žádána caihradským patriarchou, podal vyslanec ecký v Caihrad
sultánov vlád rozklad o slovanské propagand na Athos, jež se stává

prý samému Turecku nebezpenou, kdežto ecká církev vždy vrnou se

jeho Velienstvu ukázala. Obšírnou zprávu poslal vyslanec zárove
athénské vlád, jejímž jménem vypravil se i sám na horu Athos (vý-

chodní poloostrov Chalcidickýj a ecké mnichy, kteí navzájem v nešváru

žili. jakž takž smíil a zárove hledl je pivésti opt v poslušnost
caihradského patriarchátu; než toto sotva se mu na dlouho

podailo. V jednom z klášter tch žije tu totiž bývalý oekumenický
patriarcha Joachim, který evní na nynjšího patriarchu a iní mu všude

potíže, lak že nedávno nynjší patriarcha sám vzdáti se chtl úadu svého.

Xa opravu klášter eckých tedy už došlo — pijrae-li

ecká snmovna pedlohu ministra kultu Staise o zízení „církevní

rady" a kontrole statk klášterních. I dosud sic správa dosti zámožných
klášter eckých podléhala kontrole církevn státní, ale dle všeho

kontrole nepoádné a úplatné. Jmním klášterním šantroeno, a ministr

by rád z pebytk tohoto jmní založil fondy pro — svtskou církev
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a svtské duchovenstvo. „Stálá rada církevní" v ele s ministrem

kultu skládala by se z 9 len vtšinou laik. Z pebytk klášterního

jmní zídil by se „církevní poklad", z nhož by se zapravovalo služné

„stálých rad církevních", 100.000 drachem by se dávalo jako pí-
spvek na národní školy, 100.000 na knžské semináe, 50.000 dr. na
pouení a náboženské vzdlání lidu. Z církevního pokladu doplácelo

by se tm klášterm, jejichž jmní a píjmy nestaí. Zbytek nadto

zbývající ukládal by se u národní banky jakožto záloha pro poteby
církevní a duchovenské. — S opravou klášter obmýšlí ministr provésti

též opravu seminá a vbec veškerého školství, plány to, o nichž

už za dívjších ministerstev jsme referovali jakožto o naléhavých.

Vda a umní. Konen eské umní hudební prorazilo i

v Rusku. Kol nového roku uspoádány koncerty eských umlc
v Petrohrad a Moskv a úspch byl pekvapující. Platí-li to však

více eské virtuosit úinkujících^ hostí eských i skladbám, jež pro-

vádli, tžko zatím rozhodnouti. eských umlc ujala se pí. Gorlenko-

Dolinová, jež minulý rok na svém koncert v Praze dokala se s naší

strany rovnž velého pijetí. Z eských umlc vystoupili vedle pro-

slulého smycového kvartetta pí. Ržena Maturová, p. Boh. Pták a

Jiránek (z Petrohradu). Zvlášt dirigent kvartetta O. Nedbal. Maturová

a Pták byli stedem ovací. Velejší pro eskoruskou vzájemnost Moskva
vzata naped |12. ledna). Petrohrad pak, až už dráha byla proražena

(15. ledna). Pece však úspch moskevský, jenž byl zrovna epochálním,

zstal nad petrohradským. Teba dodati, že v Moskv k úspchu dodalo

mnoho to, že eští umlci pijati nadšen práv nejvyšší spoleností i

s velkoknžnou Alžbtou Fedorovnou. Koncert konán v sálech knížecí

rodiny Serbatových, kteí byli hostiteli eské družiny. Od té chvíle

Moskva a hlavn i Petrohrad zstanou už eské hudb trvale pístupny.

Ka eských scénách objevilo se nkolik novinek ino-
herních, jež jsou však celkem bezvýznamný, (Vrchlického „V uchu
Dionysiov", B. Vikové-Kuntické „Pítž", Smahovo „Zlato", Svobodovy
„Cekanky"), v opee pipravuje se nový kus Dvoákv: „Rusalka".

Svým zákazem „proslulé" drama atheismu od Hilberta „O Boha"
pepracováno a pod názvem „Pst" znovu zadáno ale censurou znovu
odmítnuto.

Nová správa Nár. divadla pražského vydala nedávno pehled
své dosavadní innosti (za pl roku do 31. prosince 1900) a srovnání

její s inností správy minulé, ovšem ve svj prospch. Více veer
vnováno inohe než za staré správy, ubráno za to výpravným hrám
a baletu. V inohe dáváno 33 dl, z nich 9 no\nnek, 3 pvodní a

6 cizích (za staré správy v tomže období 5 novinek); v opee dáváno

25 dl, z nichž 1 novinka: Fibichv „Pád Arkuna" (za staré správy

dáváno v témže období 30 dl a z nich 2 novinky). Ka úsudek však

teba pokati, až jak bude za rok, ba nkoHk let. — Brnnské národní
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divadlo pipravuje na letni saisonu okružní cestu po eskomoravskýcli

mstech s cyklem oper Smetanových.

V eském reprodukním umní uchystána opt skvostná novinka,

jiná se chystá. Nakladatel B. Koí vydává H o 1 á r k v sociální cyklus

obraz „Reflexe z katechismu", jež nedávno na výstav v Praze

budily rozruch svou smlostí a neobvyklostí názoru. K obrazm za

námt vzato nkolik pravd sic z katechismu katol. (možno spíše íci

z pirozené morálky), ale také osvtlení jich vzato z života katolické

církve, to jest z negativních zjev praktického života, jenž se s kate-

chismem neshoduje. Pro vtší úinnost vzal autor v nkterých pípadech

na doloženou zjevy knžské a eholní — jednou v negativním, jednou

v positivním významu. Nepopírajíce nijak skutenost takových výjimek,

myslíme, že pece dlati z nich „typus" není ani podle pirozeného

katechismu správno a dovoleno. — n^ový Život" vydavší už jednou,

nedosti ocenné a chladn pijaté širokou veejností, album Bílkovo,

chystá nové album mistra Fr. Bílka: „Otenáš", adu to reprodukcí

z obraz vynikajících jak mystickou zbožností, tak pípadnou invencí

dle proseb „Otenáše". Po úspších Bílkových v cizin bude nové toto

album Bílkovo uvítáno snad s vtším pochopením, ježto i cena (8 K)
stanovena co nejmírnjší. „Otenáš" za podnt k celému cyklu vzal si

též jiný náš moderní umlec A. Mucha, jehož reprodukci vydalo nedávno

zmínné nakladatelství Koího, cenou ovšem ne každému pístupnou.

Mladý malí eský Viktor Forster namaloval pro dkanský
chrám pelhimovský „kížovou cestu" v pkném rázovitém pojetí.

„Nový Život" o ní praví: každý obraz je tklivá báse . . . duší vící
procítn a pochopen; Furster je všude novým. Tolik už bylo tch, co

cestu ze zahrady Gethsemanské na Kalvárii šttcem nebo pérem zbá-

snili, ale u Forstra nenajdeš ani kopie ani šablony. Máme v eském
umní originelní kížovou cestu a ve FíJrstrovi roste^ nám opravdový

náboženský umlec. — V témže ísle 1. „Nového Života" ve Foru
u píležitosti zprávy o zábežské gymnasijní výstavce umlecké uspo-

ádané editelem Kahlíkem navrhuje se. aby stední školy zídily si

vbec pro sebe takovou penosnou galerii pro žáky z pravdivé

umleckých dl. Kdyby každý ústav koupil jen jeden obraz, byla by
galerie dosti veliká, aby mohla žáku poskytnouti úplný názor o umní
výtvarném, smrech a proudech i vývoji jeho.

„Musejní zemský spolek moravský" poal tímto rokem
vydávati sborník svj v podob dvousvazkové roenky, jež obsahovati

bude práce vdecké z celého širokého oboru musealních vd paleologie,

archeologie, umní výtvarného atd. Redaktory listu, z nhož^ astji
budeme moci erpati dobrých zpráv, jsou pp. prof. Dr. Fr. Sujan a

Fr. J. Rypáek.
V Židenicích u Brna zaal Václav Nepraš (Sarpen) vydávati

„Dvacátý Vk", msíní „moravskou revui belletristicko-filosofickou

k šíení vyšších názor životních a pstování krasocitu". Heslo jest:

,Vždv výše k „Vdomému" voln le, krásná duše dobrotou vonící.'

JNavazuje na „Nivu", „Naši Moravu" a „Moravskou Revue". Sam pan
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redaktor zaíná tu uveejovati „Psychologický román z okolí brnnského,
Dti vášní", Vojta Makovský líí „Zásady moderního lovka".

Sienkiewiczovo jubileum našlo pi své všeobecn slav-

nostní nálad pece jen nespokojené — v „realistech" polských a

jejich „Pravd", vlastn redaktoru jejím Aleks. Swietochovském,
který, cít se stále nedocenným, nerad vidí oceovat dle zásluhy jiné.

V ísle svého týdenníku po jubileu vyšlém píše: „Jakkoliv holdu
Sienkiewiczova súastnily se skoro všecky živly spolenosti vyjma
demokratické, jimž Sienkiewicz krom esthetické záliby nic nedal a

které proto pro ani vdnosti nepocítily, pece v symfonii jubilejní

zaznívaly nejsilnji tony klerikaln-konservativní. Pevaha tch ton
odpovídala úpln názorm spisovatelovým, jaké nejsilnji projeveny
v jeho útvorech. Biskup stojící v ele výboru a provázející jubilanta

do sálu, nepodjal se té úlohy ze zdvoilosti ale z uznání pro autora

„Rodiny Polaneckých" a „Quo vadis?", u nhož veškerá moudrost
svta zavírá se v katolickém katechisme, svítícím jako nehybný maják
na rozbouených a zmnlivých vlnách filosofie. Podobn apotheosa

magnatstva a šlechty v Trilogii pobídla aristokracii k takovým pro-

jevm lásky Sienkiewiczovi, na jaké se dosud nezmohla žádnému
spisovateli polskému."

Krakovskému divadlu, jež dosud má se za nejpísnjší v literárním

ohledu, zadali nové práce své zkušení a vhlasní dramatikové Rossowski
(„Nawojka") a Niemojewski („Rokyta"; jakož i mladý básník Kaz. P.

Tetmajer („Zawisza czarny"). — Komedie Baluckého „Blagierzy" ve
Lvov dávaná (20. 1.) jak už Baluckému naped slíbeno, dokala se

stkvlého úspchu u publika i u kritiky, práv proto asi, že v Krakov
skoro propadla. Antagonismus obou hlavních mst zejmý v hospodá-
ství a politice zavládl tu na chvíli i v umní, i aspo v kritice.

U M. Chetmoiíské ve Varšav vydán I. svazek nákladného díla

„Album zaslužonych Polaków i Polek XIX. wieku", podobného rázu,

jako naše nedávno vydané „Album národní". — Výbor utvoivší se

pede dvma lety ve Lvov, aby pevezl ostatky Chopinovy
z Paíže do Krakova, minulý msíc se rozešel, ježto snahy jeho byly
marný. Na AVawelu je umístit nemohl a jinde je uložit nechtla dovolit

rodina. — Bývalý editel Ivovskt^ Skarbkovy scény Heller sestavuje

operní sbor, s nímž chce se vydati na cestu po cizin s polskou
operou. Pro etnou a dosti zámožnou diasporu polskou bude sbor

tento asi všude míti znaný úspch.
Petrohradské „popeitelstvo trezvosti" (spolek stídmosti)

otevelo 25. prosince (12. dle rus.) svj nov vystavený lidový dm
zábavní, v nmž budou se hrávati laciná divadla lidová, poádati
lidové koncerty, bude ítárna v nm a knihovna, pednášky a ped-
ítací veery a pod. Místo opojných nápoj podává se v takových
domech lidových, od „spolk stízlivosti" vystavných, aj, limonády,
vody minerální, sodovky a podobné. „Popeitelstva" (srv. „peovati")
taková jsou dnes protžovanými spolky v Rusku, milými zvlášt na-

hoe v kruzích vládnoucích. Rostou a vzmáhají se rychle podporami

1
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soukromých dárc — ale psobí dosud jen ve vtších mstech a p-
sobí zdárn. Na paížskou výstavu poslaly spolky tyto spolenou svou

statistiku, jež pekvapovala hojností a obšírností. jakou psobnost jejich

znázornna.
V lednu a únoru uspoádáno bylo a bude v Petrohrad nkolik

umleckvch výstavek — z nichž zvláít zmínky zasluhuje mezinárodní

výstavka akvarelist. výstavka francouzského umní, a jako každý

rok tak i letos poádaná výstavka asopisu moderny umlecké >lliru

iskusstva" (Svt umn) „Mír iskusstva- zaujímá v ruském umní
totéž asi místo, co u nás „Volné smry" se spolkem „Mánesem".

V Moskv oteveno tyto dni „museum Alexandra III." jež sou-

stedí v sob hojné umlecké poklady tohoto prvorozeného centra

Eusi, dosud po soukromých a rzných veejných sbírkách roztroušené.

Tomská universita doplnna bude dvma novýma fakultama,

vlastn dvma odbory filosofické fakulty: totiž mathematicko-pirodním

a historicko-filologickým odborem. Tím jediná sibiská universita bude

vlastn hotova, nebo duchovní akademie vyvine se už sama sebou. —
V prázdninách zimních konány v Moskv ted dva sjezdy uených
odboni, sjezd chirurgv a sjezd pírodoznalc ruských.

Sjezd chirurg byl zárove jakousi oslavou 401eté psobnosti výteného
vdce a professora moskevské university Sklifosovského. jenž

sjezdu též pedsedal, podávaje pehled pokroku poslední doby ve vd
chirurgické doma i v cizin.

„Literární a umlecké podprné družstvo" ruské ve

své výroní zpráv sdluje, že wdalo roku uplynulého 51.300 rubl
na podpory a pense schudlvm spisovatelm a umlcm i jejich po-

zstalým; jmní má na pl milionu rubl.
Výroní slavná schze carské akademie nauka jazyka i

literatury konána 1 1. ledna (29. prosince). Ve výroní zpráv poukazuje

se na nkolik výprav a podnik k úelm vdeckým od akademie

vypravených nebo aspo podporovaných Z výprav vdeckých už

zmínili jsme se díve o dokonané vvprav na S p i c b e r k y za úelem
mení stupového. Jinvm podnikem akademie jest obtížná vý-

prava 'na ti léta vypoítaná) senátora Tolla k výzkumu do Zem
Sannikovy, severn od Xovosibiských ostrovu v mt.i ledovém.

Krajiny ty prosluly jsou hojnými a dobe zachovalými pozstatky

terciemi flory jakož i hojnými pozstatky zvíecími Jest to tudíž

výprava geologicko-geografická. a i proudy mo.^ké a možnost i zpsob
plavby kol severní Sibie bude vzat v poz Tování. Výprava vyšedší

na podzim z Irkutska na saních, pezimuje v severní Sibii na Taj-

myrském poloostrov) a vydá se pak na ostrovy ledového moe. kdež

stráví léto a zimu. tetí rok v lét vrátí se Behringovým prlivem do

Vladivostoku. — První rok psobnosti osamostatnlého oddílu jazyka

a literatur^-, jenž doplnn dvakrát minulého roku leny ze svta literarné-

umleckého, jak se praví ve zpráv, dokonal první rok pod vlive 'ii

Puškinova jubilea, jež na innost jeho psobilo osvžujícícm a zrod-
ujícím zpsobem. Puškinovi také vnována obí-írná a dkladná práce
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ohlášená externím lenem akademie Jagiéem: „Puškin v literaturácli jiho-

slovanských," jež tento rok vyjde ve „Sborníku''. Dležitý jsou mimo to

práce Suchomlinova (o vydání dl Lomonosova, historie akademie),

Veselovského (stedovká plemenná historie, poesie a západní literatura)

a Py pin a, jenž pracuje o vydávání materiál z doby císaovny Kateiny II.

Dne 24. ledna slaveno jubileum stoletých narozenin charvatského

básníka Stjepana Ivievie. starosty v Makarské v Dalmácii, jenž

patí k prvním buditelm charvatské musy v dob illyrské. Vynikl však

více svým životem politickým, jako poslanec zemský a íšský, než

jako básník. Jako poslanec zemský osvdil r. 1861. ješt se temi
jinými poslanci dalmatskými píslušnost Dalmácie k trojjediné kraljevin
tím, že odebrali se zvoleni byvše na snm záhebský. — Msto Split
v ohledu archeologickém nejpamátnjší msto rakouské, hodlá konen&
stavti museum mstské pro své poklady, které moderním rozvojem
msta stále jsou zatlaovány, rušeny a nieny, a to i prese všecky
protesty rady mstské, která v ohledu zachování starých památek —
notabene ímských — není jako leckterá „slovanská matika" k vlastním

slovanským památkám svým!
Zemeli ve svt slovanském: 26. pros. K. V. Nazarjeva

(pseud N. Levin), spisovatelka etných román a dramat a publicistka

ruská. „Romany Kapitoliny Valerjanovny," píše Gentlemen v „Rossii",

„psány krásn, oduševnle, bez výsledk dekadentských, v mkkých
akvarelových tonech, ítány byly stedním publikem: zajímavá i uži-

tená etba. Chvly se v nich teba slab už, paprsky šedesátých a

70 let; péro Nazarjevé neposkvrnilo se hlásáním egoistického „modlo-

vctví, ani spoleenskou a plemennou záští, ani pízni k temnot a hrubé

síle ..." Byla však pracovnicí s neúspchem zápasící, jež pouze pod
konec života, pedasn prací zmoeného, dobyla se ponkud lepšího

postavení ; vždy starostlivá, bojácná tvá její klonila se celý den od
asného rána do pozdního veera nad papírem s pérem v ruce. Tak
jste ji našli, kdykoliv jste k ní pišli, pravil jiný nebožtík, Baratyského
„Svernyj Kurjer" práv ped svým skonem (na policejní zákaz). —
1. ledna: Daniel Wierzbicki, píruí na astronom, observatoi

krakovské, vhlasný meteorolog haliský a popularisator vdy hvzd,
i meteorologie. ;— 4. ledna: Karel Krejík (narozen 1857), illustrator

„Humor" a „Šíp". — 15. ledna: dr. Alfons Mosche, zakladatel

slovinského listu právnického („Slovenski Pravnik"), pedseda zemské
advokátní komory krajinské. — 28. ledna: Julius Zeyer.

V Mnichov zemel 8. ledna professor techniky E v a 1 d W o 1 n ý,

tvrce tak zvané zemdlské fysiky, zakladatel a redaktor asopisu
„Forschungen auf dem Grebiete der Agriculturphysik", uenec, jehož

jméno a názory prosluly celým svtem. — V Itálii zemel malí nmecký
(rodem Švycar) Arnold Boeklin, z nejvíce cenných starších vdc
nmecké moderny, fantastický krajiná, pírodu svou oživující postavami

ecko-ímské mythologie, ale i figurami vbec bájenými a allegorickými.

— 27. ledna: Giuseppe Verdi, operní italský skladatel, ze svtových
jmen pítomné doby nejoblíbenjší.
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Z národního hospodáství. Od drahného \su už není v naší

íši žádné aktuální záležitosti hospodáské, nebo i ty poteby a návrhy,

jež se mnohdy živelní silou vynoí nad hladinu bezinteressu veejného,

musi brzv zmizeti opt pro bezvýslednost situace. Rzné otázky hospo-

dáské stávají se tudíž soukromými záležitostmi toho kterého stavu,

i ješt mén toho kterého odboru, ba té které skupiny nkolika
jednotlivc. Spolený zájem širšího kruhu vyvrcholí te obyejn
sjezdem a resolucí na nm usnesenou. Proto oekává se konen píští

zasedání íšské rady už jako vysvobození z této nemohoucnosti a

letharginosti hospodásko- politické. I proti vli mnohých stran proud

zadrženvch požadavk sám prorazí. První z vtších záležitostí bude

investiní rozpoet, po tyi léta už odstavený. Usmyslí-li si

vláda te najeduou vše vynahradit a nahromadné poteby investiní

provádt všecky pospolu, bude teba znané pjky investiní. Trhy
penžní však ted" ani lepším dlužníkm neukazují mnoho ochoty, než

jakvm jest Rakousko. Šly-li už dívjší pjky investiní tžko na

odbvt, bude te tím he. Na který trh se fin. ministr rakouský obrátí?

Na domácí? Na nmecký a francouzský? Snad ješt francouzský by
byl nejvhodnjší, když na nmecký si netroufala appellovat ani vláda

íšská sama, a kdy domácí saská pjka pijata leda v kursu 88 za

sto a pece byla typrocentní. Za teprv pijmou naše pjky investiní,

jež jakožto amortisované nejsou oblíbeným obchodem velkokapitalul

Už pi minulé výpjce investiní musilo se spustit z podmínek, jež

pi prvé postaveny, když se vidlo, že vzaty píliš nízko — pro úvrní
svt. Pjdeme zase asi te výš, snížíme sebevdomost a zvýšíme nabídku.

Vrátíme se k tomu zpsobu prekerních pjek, jaké jsme uzavírali

ped nkoliknácti lety.

.

V rozpotovém hospodáství státním sotva se chystá jaké pe-
kvapení, vyjma pirozené stoupající zvyšování skoro všech položek

a jmenovit zase potebv na spolené ( vcjenské; záležitosti. Bude tentokrát

k výplat pedložena asi smnka ínská, prazbytený výdaj íše, uinný
ve prospch druhých velmocí, hlavn Anglie. Naše íše sic nepepínala

svou „missi" na východ, a úast její v „tišení boue"* boxeršké byla

dosf nepatrná, ale i ta pro íši zcela zbvtená a bez významu. Aspo
v dohledné budoucnosti nepoplyne z toho nákladu íši ádný prospch.

Naše zámoské tržní pomry vv víjejí se zcela pirozené v bližších

krajích: tak jmenovité na jihozápadním pobeží asijském od Sputari

až do Indie, a na severovýchodním pobeží Afriky od Tangeru po

Zanzibar. Podle toho. jak se tyto krajinv budou vyvíjet, poroste i vývoz

náš mrou pirozenou, nebo cesta od nás k nim jest nejkratší a nej-

pístupnjší, jsme jim nejbližší prmyslovou velmocí. K tomu ovšem

bude teba ješt dobré chvíle na vývoj obchodních sil našich a jmeno-

vit lostva obchodního — jež oboje se dje krokem píliš povlovným
pro politickou pevrácenost svta rakousko-uherského. Nebo fedrují se

živly, které bu zájmu anebo síly nemají na vývoji tržby naší pes
moe — Vlaši a Maai. Všecko však se vynakládá na to, aby pi-

rozenv živel námoní. Charváte, bvli co neivíc uhnteni a od všeho
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odstreni. Tyto pomry jsou vyšší pehradou mezi prmysiným vnitrem
a severem íše a naším pobežím než samy vysoké Alpy a nehostinný

rozervaný Kras, jež nás od pobeží odlouily.

Píprava obchodních smluv dje se u nás sic s menším hlukem
než v sousední íši. ale pochybno, že by proto už s tím vtší intensivností

a dkladností. Nedávno ohrazoval se pedseda liberecké komory
obchodní proti náhlení vlády, dotazníky a zprávy komor dosud ne-

docházejí do Vídn: že prý komory anketu poádají s velkou zevrub-

ností a pelivostí. Konené vítzství odnesou asi zase veliké silné

prmysly (železáský), jež ne dvody, ale svým mocným vlivem pro-

razí s páním svým na úkor menších i drobnjších prmysl, jejichž

požadavky budou jako ..neuskutenitelné" obtovány. Komory už s prací

svou z hlavního jsou hotovy. Seskupily se aspo už v jednotný organ
spolu s ústedním svazkem prmyslníkv, aby bdly nad celým jed-

náním vlády a neu,stále dodávaly materiál jak veejnosti, tak návrhy
a pání svých interessentv úadm. Pro pípad, že by k obchodním
smlouvám snad nedošlo (ježto v Nmecku agrární vysoké požadavky
kalí shodu), má už svazek komor pohotov návrh samostatného celního

tarifu, který by vláda prost proti cizin ohlásila.

V sousední íši z kruh prmyslových a obchodních ozvalo se

dvakrát v minulém a tomto msíci rozhodné slovo proti pemrštným
požadavkm agrárním. Byla to schze berlínského kupectva a všeobecný
sjezd prmyslov-obchodný. Na tomto byla i slabá opposice z kruh
prmyslových, ale tak nepatrná, že ani ta ástená ústupnost vi
agrárním tužbám, jaká touto opposicí projevena, nemže zmniti vše-

obecného obrazu a seskupení; i tu prmysl — tam zemdlství.
Zajímavým projevem, se všech stran dychtiv oekávaným, bývá

každý rok výklad ruského ministerstva financí, jímž doprovází roz-

poet na bžný mk hospodáství státního v rozlehlé íši ruské A
vlastn exposé každého finanního ministerstva ruského samo sebou

je s to, aby získalo si pozornosti jako hlavní a nejdležitjší projev

absolutní vlády ruské, pece exposé finanního ministerstva Sergeje

Witteho jsou zvlášt zajímavý, ježto výtený finanník tento umí
provázeti v.-eobecnými politicko-hospodáskými rozhledy suché íslice

rozpotu íšského.

Mluveno bylo na tomto míst též o minulém výklad ministra

T\";tteho. Letoší není tak utšený, takový plný nadjí a tuch do bu-

doucnosti, plný plesu nad zdarem minulosti jako pedešlý. Není píinou
toho snad špatný stav financí ruských, ale pece jakási nejistota pro

zápletky na východ, a mimo to také pílišná vyerpanost statistických

pehled o hospodáském vývoji Ruska, jež zpracovány pro paížskou
výstavu a tiskem rozšíeny skuro již sevšednly.

O hospodáské síle a zdatnosti Ruska svdí však více to, co

ministr praví o roku uplynulém, než to. co navrhuje na rok pítomný.
Každý rok ruský ministr finanní používá pebytk získaných z let

minulých k úhrad vyššího rozpotu výdaj než co obnáší rozpoet
dchod. Jest to tudíž jen poetní schodek, jakým rozpoty ruské se
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vykazují. Xebo každý rok koní konen pebytkem: sejde sé víc

píjm než jak bylo rozpoteno, takže v pokladnách státních jest vždy

znaná hotovost. Xa letoší rok do summy 1788-5 mil. rublu (4480 mil.

korun) bere se z pokladní hotovosti 56 9 mil. rublu. V loni z téže

hotovosti rozpoteno do summy výdaj 1757-4 mil. rubl. 1606 mil.

rubl. Le v loni vybráno z pokladní hotovosti ješt 50 mil. rubl na

uhašení zbytku „kreditních bilet'' (papírových nezaložených penz) a

62 mil. rubl vzato na výdaje s výpravou válenou do Cíny spojené.

Vzato tudíž celkem 2725 mil. rubl z této hotovosti a pece nevyer-

pána ješt.

Tato hotovost jest výsledkem obezetného rozpoítávání ministra

finanního. Jest pevnou zálohou íše rnské pro všecky možné nehody

a nenadálé výdaje. O použití této hotovosti za posledních deset let

praví ministr Witte: „Xa 1. ledna 1892 (po neúrodném lét 1891)

hotovost pokladní obnášela 35 mil. rubl a vzrostla do r. 1895 na

355 mil. rubl; r. 1899 už zas v ní bylo jen 134 mil. rubl; I. ledna

1900 obnášela 259 mil. rubl a 1. ledna 1901 možno ji ocenit na

123 mil. rubl. Bude-li tento rok aspo trochu obstojný úrodností svou,

tedy i pes náhlý výdaj ínský, jenž i letos ješt mimo nadání mže
si vyžádat znaného obnosu, pece jen finance státní v Rusku budou

státi utšen, nebude teba sahati k pjce na úhradu bžných výdaj.

Proto ministr mohl též s vrohodnou pímostí vyvrátiti všecky ty

povsti, jež bhem minulého roku kolovaly o brzké výpjce ruské,

o tom, jak ukají a zkoumají, tu v Londýn, tu v Paíži, Berlín, ba

dokonce i v Novém Yorku. Prozatím tedy nebylo teba a nebude teba
ani budoucn, nestane-li se nco obzvláštního. S velikou opatrností proto

rozpoet letoší vykazuje jen tak nepatrné zvýšení u porovnání s loským.
Jest to jen proto, abv se pokladní hotovost nevyerpala až na dno —
omezeny radji výdaje, aby jen se zamezil zejmý deficit.

Z

á

druha jakožto staroslovanské zízení spoleenské není sice

již mezi uenci venkoncem uznávána, ale jméno samo jest bez odporu

pkné a v}'znamné, i není divu. že si je nkterá svépomocná družstva

naše dávají. První byla veledležitá „Obchodní zádruha v Brn,
zapsané spoleenstvo s obmezeným ruením", plnící již po ti léta

zdárn úkol svixj — i pes nedostatené porozumní se strany obecenstva.

Je to zvláštní zjev u nás. Sebrati hojn píspvk na njaký „národní",

asto prazbytený podnik, to ješt dovedeme. Avšak velepotebný
obchodní svj podnik zajistiti, tomu nerozumíme, akoliv to není pra-

žádnou obtí (i snad proto?!), nebo vklady se tu dobe zúrokují. Co
to stojí námahy, pímti nkoho, aby si vzal lOOkorunový podíl!

Ješt horší však je toto: zapomene-li se konen njaký takový

vlastenec a upíše podíl národního podniku, nejen myslí, že pinesl

bhvíjakou obt a vykonal náramn záslužné kus práce vlastenecké,

a že již nepotebuje se dále o nic starati, nýbrž hledí z podniku co

nejvíce tžiti o prospch jeho další se nestaraje. U takových podílních

obchodních družstev zajistá nestaí upsati a splatiti penžitý podíl, zde

potebí také pracovati o to, aby zboží se minulo, t. j. nakupovati
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V obchod, z nhož hledám užitek, a jiné k nákupu vybízeti. V Brn
veliká ást intelligence dlá pravý opak toho: bu úpln se straní

„Obchodní zádruhy^, pohlížejíc s patra na drobnou, opravdu mravení
práci její, aneb když už pro hanbu se stane podílníkem, bere sice

úroky a dividendu, ale pro zboží chodí k nepátelm, majíc takto

z našich podnikv užitek a cizí podporujíc.

Výmluvy ovšem jsou u našich podnik vždycky na snad: špatné

zboží, drahé zboží, špatná obsluha atd. Je to mnohdy pravda, ale ješt

astji je pravda, že podobné i horší a dra,žší zboží od cizinc pijímáme
bez odporu, kdežto našince za nejmenší nedopatení pronásledujeme

bez ohledu tebas až do zniení.

A není to jen pi tom neb onom podniku, ale pravideln u všech.

V Olomouci zídili si také eské nákupní družstvo (které, mimochodem
eeno, ponkud neuznale naproti „Obchodní zádruze" ohlašuje se jako

první a jediný eský velkoobchod na Morav). Zaátky jsou vždy ne-

snadné, tu teba jakési shovívavosti a spíše osobní soukromé intervence

a upozornní. U nás však hned musí všechno do novin. Tím se podnik

zostudí, dvra k nmu podryje a po rozkvtu je veta.

Na netenost odbratelstva stžuje si též „Z á druha" v Praze

zízená na hotovení a prodej šatstva v národním kroji. Zdá se, že

politické kiklounství naše nakazilo i dámský svt, nebo jinak vla-

stenecké dámy naše pi rzných hluných podnicích jsou velmi pi-
inlivé, zde však v nejprimitivnjší vci, v nákupu, nemohou se od

svých žid jaksi odtrhnouti. Jest o tom všude jeden stesk, a to i na

dámy v popedí t. z. ruchu vlasteneckého stojící.

Školství. Volební ruch zpsobil v uitelstvu pochopitelné

vzrušení, ale výsledek celkem sklamal nadje. V Cechách sice zvolen

stoupenec národních socialist uitel erný a v Dolních Rakousích

získal mandát sociální demokrat uitel Seitz, mluví nmeckých „mladých",

ale jinak zstalo vše pi starém. Strany „vedoucí" uitelstvu nepopustily

ani jediného mandátu. Stalo se, jak jsme pedvídali. Svobodomyslná

strana všude uitele znamenit využitkovala jakožto dležitý živel

agitaní, ale když se o mandát jednalo, uitele všude odmítli. Na
Kromížsku uitel Koza propadl neslavn pi volbách do zemského

snmu a na Zábežsku naduitel Konený dokonce jenom 19 hlas
získal pi volbách do íšské rady a k tomu ješt zavinil ztrátu eského
mandátu, proto, že jeho kandidatura nešastná byla píingu, že eský
kandidát Karger se nedostal do užší volby s nmeckým kandidátem

nacionalním. Pes to však uitelstvo nevystízlivlo s horeky liberální

a služebníkuje svobodomyslné stran s horlivostí lepší vci hodnou.

Také záhada sociální.

Zdá se vbec, že inteligent eský považuje nyní za povinnost šíiti

slovem i písmem cizí myšlenky, cizí smry po eském luhu. Kdejaký
asopis jenom ponkud „modernjšího" rázu, uveejuje práce myslitel

cizích a jich úsudky se do eské duše cpou jako neomylná moudrost bez
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ohledu na zvláštnosti slovanské kultury a výchovy. Zejména listy vychova-

telství a školství vnované takm bez výjimky soustavné jsou naplovány

vvroky spisovatel a vychovatel nmeckých, anglických a francouz-

skvch, ovšem jenom muž smýšlení nekesanského, jako bychom mezi

Slóvanv ani jediného nemli velducha, jehož myšlenky a práce by za-

sluhovaly povšimnutí a úvahy. A tak se v eské duši usazuje znenáhla

surogat západnické pakultury na úkor slovanských osvtov^'ch proud
nám proto utajených, že naši intehgenti krom trošky nminy eí
iinvch. zvlášt slovanských iazvk neznajíce odkázáni jsou na jediný

pramen ne prav nejistší: moderní asopisy nmecké, z menz cerpaji

všechnu moudrost svou naši pokrokári a na mnoze poizují z tchto

zídel ony anglické, francouzské a jiné ^peklady", jimiž peplnny
jsou listy duchem prý pokrokovým ízené. Je to zajisté divný pokrok,

když eský inteligent na eskou halenu pilepí cizáckou latu a pak se

domnívá, že prospl svému národu a vychovatelství.

Uitelstvo škol mšanských plnou parou pracuje, aby

škola mšanská byla odlouena od školy národní ili obecné a povýšena

tak. bv uitelé odborní nabyli hodnosti professorské. Chtjí školu

mšanskou uiniti ústavem, jenž rovnal by se nižší stední škole.

Proto žádají vyšší vzdlání pípravné, fakultativní IV. tídu, aby žáci

nebyli téhož oprávnní, jako jim poskytuje nižší stední škola. Samo-

statné ízení škol mš. dle pohlaví rozdlených. IV. uitele pro školy

chlapecké a obmezení potu žák na maximum 50 na tídu. Dále si

pejí substituní normál a honorá alespo 1 K za nadpoetní hodinu,

samostatné zemské konference, plroní vysvdení místo dosud obvyklých

školních zpráv, úpravu disciplinárního ádu pro uitele i žáky vyšší

škole odpovídající, zvláštní zkouskv pijímací, dvoumsíní prázdniny,

základní služné úednictva X. tídy i2200 K). kvinkvenálky ode dne

zkoušky, aktivní píplatky nebo píbvtené dle X. tídy, osobní pí-

davek starším uitelm neiditelm, zvýšení honoráe za nezávazné

pedmty, cestovné výhody, jakých požívají úedníci, a rozmnožení škol

mšanských.
Zivnostnictvo pražské zase žádá pemnu škol pokrao-

vacích ve školy odborné, v nichž by se nevyuovalo odpoledne,

nýbrž z rána a veer.
Ve Vídni chystají zajímavý pokus svobodného uení vyso-

kého pro uitele. Myšlenkv ujalo se sdružení docent vysokých
škol rakouských, jež o prázdninách r. 1901 hodlá uspoádati tynedlní
kurs asi od 25. ervence do konce záí v nkterém venkovském mst.
To proto, aby návštvníci nebyli pipraveni o svj letní pobyt na
venkov. Vyhlédnuto je msteko Wolfsberg v Korutanech, kdež správa

msta slíbila opatiti ad návštvník bezplatné byty a kdež jest dosti

lacino (s bytem 150 zl., bez bytu 1 zl. denn, aby se mohl i nezámožný
uitel súastniti). Kursy budou dva: I. Cvklus pírodovdecký. Fysika

15, chemie 18. všeobecná botanika 30, zdravovda 8 hodin, 11. Cyklus
humanistický: Xémecké djinv se zvláštním vzhledem na otázky soci-

ální a hospodáské 30, nmecké djiny literární se zvláštním zetelem
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k dob klasické 18, zempis Rakousko-Uherska 18, zdravovda 8 hodin.

Vyuováni diti se bude jen dopoledne a kursy budou zakoneny dobro-

volnou zkouškou, po níž bude se vydávati vysvdeni. Zápisné pro jeden

cyklus obnáší 10 zl. Aby kurs byl umožnn, je teba 100 úastník.
Zajímavé jsou výroní zprávy mš. Škol o dalším povo-

láni absolvent tchto škol. V roce minulém se vnovalo stavu

uitelskému 151, na školu prmyslovou šlo 99, tkalcovskou 25, školu

pro prmysl devaský 4, školu pro prmysl hlinný 4, strojnickou

školu 20, školu kamenickou 4, rolnickou 41, obchodní školu 105, školu

plaveckou 2, hospodáskou školu stední 19, gymnasia 4, reálky 43,

pivovarnictví 15, živnosti 361, obchodu 126, hospodáství 72, zahrad-

nictví 8, lesnictví 18, prakt. v továrnách 16, stav. prakt. 16, knih-

tiskaství 9, hudebnict\n 4, elektrotechnice 7, poštovní prakt. 2. službu

kanceláskou 14, nmin se uí v cizin 24, opakují dobrovoln 126,

službu železniní 8, bez povoláni 58, neznámého povolání 24, jeden

zemel. Jak z tchto íslic patrno, vnovalo se žák tch v první ad
živnosti, pak uitelství a na tetím teprv obchodu, což by mlo práv
obrácen býti. Nejmén se vnovali poštovnictví, plavecké živnosti, a

na vojenství nešel letos nikdo.

A nyní zase trochu statistiky školské. Ústav pro vzdlání

uitel bylo roku minulého 44 mužských, 18 dívích a v tch 6874
kandidát a 3066 kandidátek. V posledních ronicích bylo 1622 kandi-

dát a 838 kandidátek, tak že poátkem tohoto školního roku 2460
osob uitelských vj^šlo z ústav. eská pedagogia jsou: v Praze, Jiín,
Hradci Králové, Kutné Hoe, Plzni, Police, Píbrami, Sobslavi, Brn,
Píbore, Kromíži. Gymnasií bylo v íši 101, reálních škol 106, celkem

318 stedních škol. Gymnasia mla 69.788, školy reálné 35.192, celkem

104.980 žák. Stát vydržuje 159 gymnasií a 68 reálek; zem 10 gymn.

a 26 reálek; msta 16 gymnasii a 7 reálek; biskupství 4 gymn.. ehole

13 gymn., fondy zvláštní 3 gymn. a 1 reálku, soukromníci 7 gymn.

a 4 reálky. Z tch je 175 nmeckých, 81 eských, 34 polských, 8

vlašských, 3 rusínské, 6 charvatských a 11 utraquistických stedních

škol. Ka Morav bylo 33 gymnasii a 28 reálek, v Cechách 61 gymn.

a 33 reálek. Smutným zjevem je nedostatek reálek ve Slezsku, kdež

není ani jediné slovanské reálky. Charvatské gymnasium zaderské

roku minulého doplnno na vyšší, ímž živel slovanský v Dalmácii

získal nemalou oporu kulturní.

O Rusku slýcháme asto posudky nepíznivé, že jest to zem
barbarská, kultue dosud nepístupná. Jak pravdivé jsou takové bajky,

židovským tiskem soustavn šíené mezi západniky, zejmo z toho, že

Rusové i na stran Nové Zem v severním moi Ledovém naped
postavili kostelíek a letos tam zbudovali školu.
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Symbolické knihy protestantské.
Píše VÁCLAV Oliva. (. d.)

5. Ve stedovku nauka kesanská pronikla celého lovka
a všecky lidské instituce. Stát podroben církvi, zcela dle ustanovení

Kristova, spravoval se ve všem kesanstvím. I tehdy povstávaly sekty

se svým mnohdy až hrozným uením a proto bylo teba, aby církev

uení své dopodrobna definovala. Slaveno více a slavných koncilv

a nauka kesanská slavila vítzství. Zdálo se, že zavládne co nejdíve

všude klid, mír a spokojenost.

6. Piblížil se nový vk se všemi úspchy. Lidstvo toužilo i ve

vcech náboženských po novotách. Povstal "Wiclif, Hus, Wessel, Luther,

Zwingli, Calvin a lítoili na církev. Hlásali nauku novou a jako

všickni bludai a novotái odvolávali se na Písmo svaté. Církev obha-

jovala svou nauku, novotái též, slavily se disputace, k nimž bylo teba,

aby jedna i druhá strana dopodrobna znala svou nauku. Novotái do-

máhali se týchže práv, jakých požívala církev katolická, pedkládali

císai nauku svou souborn sepsanou a žádali za její uznání. To
byl poátek symbolických knih, jak dnes slovo ono i význam jeho

obyejn pojímáme.

7. Co z církve katolické, vlastn jejího uení, protestante vymýtili,

pro od ní se odtrhli a emu sami zase uili, to bylo vyjádeno v symbo-

lických knihách. Když pozdji rozdíl mezi nmeckou a švý-
carskou reformací stále stoupal, když i ve vlastním táboe jak

nmecké tak švýcarské reformace rozliné názory o víe vznikaly, jež

pokoj a svornost rušily, tu mu sily ob církve nmecká i švýcarská

11
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proti svým vlastním dtem své stanovisko hájiti a tak vznikly symbolicko

knihy církve lutherské a „reformované". Katolická církev proti obma

a všem novým smrm tehdejším definovala uení své na koncilu

tridentském.

Poznámka. Ponvadž dle nadpisu v pojednání tomto jedná se o

symbolických knihách protestantských, pojednám: 4J o ekumenických symbolech,

B) o symbol, knihách církve lutherské, C) církve reformované, D) rzných

protestantských sekt.

n.

A) Ekumenické') symboly.

1. Z nejstarších dob 2) kesanských máme ti symboly, jež vše-

obecné platnosti v církvi nabyly a proto ekumenickými symboly šlovou.

Je to symbolm apostolicum, symbolm nicaenum a symbolm Quicunque.

2. Tyto ti symboly protestante všickni (až na dobu nejnovjší!)

i po svém odtržení od katolické církve podrželi a k nim ješt vlastní

symbolické knihy jako své vyznání pipojili, mezi nimiž Confessio

Augustana zaujímá první místo.

Když protestante konfessi augsburskou vydali, žádali, aby i katolíci

své vyznání víry složili. Katolíci odvolávali se na to, a to vším právem,

že v „pravé kesanské víe, ve sv. evangeliu církve kesanské zstali"

a zamítli rozhodn, aby byli považováni za náboženskou stranu jako

protestante.

3. Ekumenické symboly obsahují krátce nauky, jež hlavn první

tyi synody o nejsv. Trojici a o osob Ježíše Krista prohlásily a jak

od katolík tak protestantv uznávají se za ohlas uení apoštolského.

4. Reformace pijala symboly ekumenické jako „ti symboly

katolického kesanství." Augustana poukazuje na symbolm nicejské

(A. I. ed. Rechenberg 9) a apoštolské (A. HI. ed. Rechenberg 10, 5);

Luther ve láncích šmalkaldských na Athanasianum (I. IV. Rechenb. 303).

') Mimo symboly ekumenické máme veliké množství starších symbolv, o nicliž

vSak jednati není úkolem této stati, protože, a velmi jsou ctihodný, pece nic nového

neskytají a od církví protestantských officieln se neuznávají. Protestant Dr. L. Hahn %
uveejnil všecky známé staré symboly a rozdluje je na pt dílv, a to: 1. obsahující

15 rozliných relací Regula fidei z nejstarší doby; 2. kestní symboly staré církve, 111 zá-

padních a 19 východních; 3. ekumenické symboly; 4. 30 symbol partikulárních synod

a 5. 58 privátních symbol. (Bibliothek der Symbole und Glaubeusrcgeln der alten Kirche.

Von Dr. G. L. Hahn. Mit einem Anhang von Dr. A. Harnack. Breslau 1897. Tetí vydání.)

') Katechismus z naízení snmu tridentského d. c. p. IV.
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Roku 1533. odvodovali Luther. Jonas a Bugenhagen ve Vitemberce,

že ti, kdož potebují „veejného vysvdení", uení evangelia, jak

v apoštolském, nicejském a athaná.šském symbolu obsaženo jest. vyznati

musí. Aby „pak dkaz podán byl, že dobe s pravou, kesanskou

církví se srovnává, kdo tyto ti symboly i vyznání až posud podržel"

publikoval Luther sám r. 1538. „ti symboly i vyznaní Ježíše Krista,

jichžto v církvích jednosvorn se užívá. "^) Proto též s apostolicum a

nicaenum pijato i athanasianum v Corpus doctrinae Philippicum, dále

v jiná territorialní Corpora doctrinae protestantského Nmecka, ba

i v knihu svornosti i konkordii.

Poznámka I. K tmto tem symbolm ekumenickým pidává katolická

církev ješt tvrté symbolm: „Symbolm Tridentinum, seu Professio fidei

Tridentinae seu Symbolm Pii IV." Mimo ti symboly bylo totiž teba asem
proti novým kacístvím též nových i rozšíených vyznání víry. Tak povstalo

symbolm, jež koncil tridentský (1.545— 1563) proti protestantm složil jako

krátkou professio fidei. Professionem fidei tridentinam skládají všickni hodnostái

církevní po zpsobu písežného slibu na evangelium. Ze snmu vatikánského

pipojen k ní pídavek o neomylnosti papežov. (O auktorit tohoto symbolu

jedná: Archiv der theologischen Literatur, herausgegeben von den Professoren

der theologischen Fakultát der Universitát in Mnchen. Regensburg 1843,

str. 21 nn.)

Poznámka II. Církev katolická (ímsko-katolická) ítá tyto

symbolické knihy a symboly: a) hlavní: 1. všecka slavnostní rozhodnutí

vrouná, jež prohlášena byla neomylným úadem uitelským od poátku
církve až po naši dobu, 2. ti nejstarší symboly vrouné: apoštolské, nicejsko-

caihradské a athanasianské, 3. vrouné lánk)'^ všech dvaceti ekumenických

snm, 4. vrouná rozhodnutí papežská ex cathedra; hj podružné: 1. symbolm
Tridentinum, 2. Catechismus Romanus sivé Tridentinus, 3. Confutatio Con-

fessionis Augustanae, 4. nkteré liturgické knihy: Missale Romanm, Breviarium

Romanm a Rituále Romanm. (Srv. „Kirchenlexikon" XI. 1046 n., Buchmann
d. c. 1 — 3, kdež uvádjí se jednotlivá vydání a sbírky katol. symbol, knih,

Graul-Seeberg d. c. str. 16., Brockhaus' „Lexikon" d. c. pod titulem: Symbohsche

Bcher a j.)

Poznámka III. Církev ecko-schis matická (orthodoxn:
anatolská) k symbolm a symbolickým knihám ítá: a) k hlavním-

1. apostohcum a nicaeno-constantinopolitanum (Athanasianum se zamítá), 2. sedm

prvních ekumenických snm (v Nicei I. a II., v Caihrad I.

—

III., v Efesu

a Chalcedonu), trullanskou synodu z r. 692., jež však ímem se neuznává.

(Srv. „Kirchenlexikon" XI. 1057, Graul-Seeberg d. c. 16 atd.) hj K podružným:

1. Confessio Gennadii, 2. Confessio orthodoxa, 3. Confessio Dosithei, 4. kate-

chismus orthodoxní katolické východní církve, 5. liturgické knihy: Euchologium

a Horologium.

') Caspari, sUngedruckte Quellen zur Geschiclite des Taufsymbol3.« IIÍ. 1875.

257. Poznámka 444.

11*
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Poznámka V. Dr. L. Hahn ve spise citovaném: „Bibliothek der

Symbole..." pojednávaje o „Regula fidei der áltesten Kirche", uvádí její

znní: u Ignatia, Aristida athénského, Justina mueníka, jak shodli se o ní

„presbytei" shromáždni ve Smyrn (Efesu) proti Noetovi, u Irenea, dle

„canones Hippolyti", u Tertulliana, Origena, dle apoštolských konstitucí

(1. dle 'Evjyr^a-.^ aTwoaxoAtxoO xr^púyfxaxos, 2. yj xaíí-oXixrj 5t5aaxaAa),

u Novatiana, Cypriaua, Viktorina Petavského, Adamantia, Alexandra, biskupa

alexandrijského, a u Afraata — celkem patnáctkráte a pipojuje- velmi etné

poznámky.

Dr. Hahn píše: Rozliné formule, užívané pi vyznání kestním v ke-
sanské církvi, byly, pokud známo, uveejnny teprve od 4. století. Než již

ped touto dobou, ba již na poátku druhého kesanského století setkáváme se

u rzných církevních spisovatel se zprávami o hlavním obsahu víry, již

vyznávala všeobecná církev (fAÍa xaí 7^ aíJTTj Tiíaxic, x^? exxXr;a''aí; Tiáar^c,

fj ÓTcd T]; áxxXr;aías xy]puaao(Jiévr^ álý^^Eicc, to XTjpuyiia, f^ 7:apá5oaic) a jež

zejm poukazují na symbolm kestní v círk\ užívané (regula fidei, regula

veritatis, xavwv ty^í; TifaTswc, xavwv xf^^ áXr^%•eí<xc, pozdji zvané xo aú|j.^oAov,

symbolm) . . . poznamenáváme, že oznaení církevního kestního vyznání

slovem symbolm možno teprve od 4. století dokázati a v pravd nejstarším

bezpeným svdkem pro toto slovo v naznaeném smyslu na západ jest,

jak se zdá, osmý kanón první synody arelatské r. 314., jenž zní: De Afris,

quod propria lege sua utuntur, ut rebaptizent, placuit, ut, si ad ecclesiam

aliquis de haeresi venerit, interrogent eum symbolm, et.si perviderint

eum in Pate . . . esse baptizatum, manus ei tantum imponatur, ut accipiat

Spiritum sanctum . . . na východ sedmý kanón koncilu laodicejského (364),

v nmž se stanoví, aby kacíi, kteí do církve mají se pijmouti T:p:v

ávaífiaxíawac raaav aípsaiv áacpáxw!; Se ev
f^

xaxeí/ovxo- xal xcxe Xc.iiov

xobz Xsycixávou; Tiap' a-jxoí^ txíoxcj; éxp-avO-ávov-ag xa z^c, tiícjxsoj; a()\i^o)a,

yp^atí-évxa; xe x(b áytw y^píajjiaxc ouxw xoivwveív xw [a-jaxr^pcw xw áyí(jó . .

.

(Štr. 1— 2.)

*
' ^

...
^^.^^
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Edomský králevi H^dad dle LXX B a íextu massoretského.

Starozákonní studie. — Dr. Alois musil. (O.)

Kdežto massoretský text jest jakoby peat ve verši 22., podává

LXX i ostatek pvodního znní: xa: ávéaxpe^^ev 'Aokp dq ty// yjV auxoO.

Oíuxrj Yj y.oív.ioí ]v ínoírjaey 'Aokp- xac épapui)6[jLTja£V 'lapaÝjX, xac ipaaíXeuasv

áv T{í 'ESo)pi, ímž jest vypravování doplnno a správn zakoneno.

Prvá vta: xoci... autoO schází v massoretském texte, druhá pak, jak

již eeno, se uchovala ve verši 25b, kde však ruší smysl a zamuje
Dlt^ — Syria s D"li^ — Edom. Ale i tak, jak jest nyní zubožena,

pedpokládá nutn návrat H°dada do Edomska, i mžeme tudíž právem

tvrditi, že v pvodním texte vta: xaL.. a-jToO stála, a jen nedopatením

od massoret, kteí celý slovosled zmnili, vynechána byla. Ve verši 25b

stojí v massoretském texte: n^"in DK] et malitiam, kdežto pvodn
stálo n^nnní^T auxrj 1^ X... jak ostatn pekládá proti textu massoret-

skému i Vulgáta. Dále teme Tp^T... et odium...; avšak dle starých

peklad tlumoili LXX ájSapuO-úixrjaev, Pšittá a"ík, arab. wadajjaka

(resserrerqc), stálo tedy v pvodním texte p^"^) == afflixit, vexavit, in

angustiam redegit, emuž ostatn odpovídá zakonení, že opanoval H^dad

Edomsko.

Jaký má tato zpráva význam pro djiny Edomska? Spíše než tuto

otázku zodpovíme, teba se podívati na události, o nichž se naše sta

zmiuje. Je to pvodn 2. Sam. (2 Kg.) 8'^"^*, kteráž zde stj v pe-
klade Vulgáty:

13. Fecit quoque sibi David nomen, cum reverteretur capta Syria

in valle sallinarum, caesis decem et octo millibus; 14. et posuit in

Idumaea custodes, statuitque praesidium; et facta est universa Idumaea

serviens David.

LXX B v.a.1 áTrocVjOev Aausio ovo[jia' xa: áv xw ávaxá[i7ix£tv auxov

Í7táxa^ev xrjV 'looujiaav áv Te^íXeh eIc, óxxw y.od 5éxa yj.Xiddaq. 14. v.a.1

Eiexo év x'^; 'Ioou[i,aía cppoupav, áv Ttácjyj xj 'ISoupiaía. xaí iyéyo^jxo Ttávxeg

oí 'ISou(JiaíoL 5oOXot xa> ^aadst.

Text massoretský, jemuž vrn odpovídá peklad Vulgáty, jest

nejasný, i není divu, že je tolik návrh na jeho opravu, doplnní a

rozklad, kolik moderních exeget. Návrhy jejich stávají se zbytenými,

všimneme-li si LXX B, která jasn ukazuje znní pvodního textu.

Dle ní patí: Q^ "Ti"] ^^"'T = et fecit (sibi) David nomen k od-

stavci pedcházejícímu, a nový verš poíná Dlí< ni< nDH "1DÍj*D1 (opt
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~1 za 1) et cum reverteretur, percussit Edomitas. S tímto souhlasí jak

Pšitta, tak peklad arabský, a esky tlumoeno: a zjednal si David jméno.

(A) Pi svém návratu porazil osmnáct tisíc Edomskjch v Gé'melah!

I ustanovil správce nad Edomskymi; po celém Edomsku položil posádky,

tak že celé Edomsko sloužilo jemu (Davidu). TepAii B, r^sAsiisí; B«,

Tr^jJiaXa A = Hz-íí^Ji jest vlastní jméno, a nemlo by se tudíž pe-

kládati. Jméno jeho se dosud udrželo v Wadi 1-mlh, jak se zove

široká dolina, táhnoucí se od Bir es-saba' k východu.

O této porážce Edomských zmiuje se též I. Páral. 18 '2. dle niž

patila hlavní zásluha Abšaji, synu S'nijovu. Pokusy Wellhausena a

jiných.i) vymítiti odtud jméno Abšaj — 'A^Ssasa jsou bezdvodný, po-

nvadž jest dosvdeno všemi peklady i Josefem Flaviem.^) Plynou

ostatn ze známého pedsudku moderní školy proti obma knihám

Paralipomenon, jakoby byly mly za pramen jedin naše knihy krá-

lovské, a veškeré „plus" bvlo následkem toho holým výmyslem. Ale

studium místopisu a národopisu Paralipomenon dokazuje práv naopak,

že ml sv. spisovatel vzácné prameny, kterých nepoužil spisovatel knih

královských, tak že mu musíme býti vdni, že nám aspo to „plus"

než v knihách královských zachoval.

Zmínnou porážku Edomských pedcházela však strašná porážka

Israele. Mezitím, co byl Joab s hlavním jádrem vojska v okolí Damašku,

vrhli se Edomští na jižní koniny Zaslíbené Zem, pobili všechny, kdo

se jim na odpor postavili, a co nejhroznjší, nechali tla padlých ne-

pohbena, dravcm na pospas.

Výkik strachu a zdšení zaznl po horách judských. a ozvnou

vytryskla z duše Bohem nadšeného pvce Davida úpnlivá prosba za

smilování a pomoc k Hospodinu. Žalm 60':

Bože, tys nás zavrhl, rozptýlil, —
rozhnval jsi se — ó ujmi se nás!

4. Podsil jsi zemi, rozklál jsi ji,

ó zahoj její rány, vždy se potácí.

7. K vysvobození svých milák
pomoz pravicí svou, — 6 vyslyS nás!

A sotva uslyší slavnou pípovd Boží, že vloží na Edomsko svou

') E. Kautsch, sTe.xtkritische Erlauterungen^. Freiburg i. B. 1896 ad 1. c.

2; /(«. flav. 1. c. VII.í<>« píše: áW.á xal TtiiiíoLy-og aCnou \ii-.x 5-jváiisctí; e'; t,v

'I2o'j[iaíav 'Apss-jalov oí Ixsívou t'1jv 'I5ou|iaíiov ví/ír,v síojxs" jiupíoug fáp a-j-ciúv y.ai óxxa-

y.iox'./v!o'j; 'ASsiaalo; oíé-^jd-šips -ní aiyj, y.«t -rfiv 'líojaaíav &JcaTav qppoupií; StaXaflíbv ó
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obuv, t. j. že Edomsko opanuje, zmužilost se mu vrací, a celý národ

chystá se k odvet:

11. Kdo mne dovede k mstu hrazenému? 13. Pispj nám pomocí proti nepíteli,

Kdo mne doprovodí do Edomska? nebo jest marná pomoc lidská.

12. i jsi nás zavrhl Ty, 6 Bože? 14. S Bohem k hrdinným inum; —
Netáhl bys s vojsky našimi? On rozšlápne naše vrahy!

Ze se náš žalm skuten odnáší ku zmínné události, dosvduje
též nadpis: o-ót £V£-óp:a£v tr^v McjoTTO-auLÍav "Lupíoi.;, xa: xr^v I^upíav

2(i<^áX, xat £-£aTpsÓ£v 'Itoap xa! ÍTzdzoíqí tt,v Oápayya xwv áXwv 6(í)5£xa

•/iXiáBoí;, jenž souhlasí s 2. Sam. 8*'~'*. Jen že se tam jmenuje král,

kdežto zde vojevdce. LXX za £-áta;£v vynechala tt// 'looujjiaíav a

pekládá bojišt Ge'melah. Rozdíl se jeví pouze v potu poražených.

2. Sam. 813-11 i 1. Páral. IS^^ má 18.000, kdežto zde stojí 12.000. To

se však vysvtlí snadno peložením písmeny 2 Si i2 ili jak pvodn
psáno 800 = ':r2u a 200 = *2yi\ Ve verši 11. upomíná "i:^"l^>?

£1? -óXív 7t£píc/fii;, stojící paralleln s Edomem na Is. 34*5, 63', Mích. 2^^,

kde odpovídá v parallelismu Edomu vždy hlavní msto "12>!3 (Bosra).

Joab na rychlo zpt pivolán ml pohrbiti padlé Israelity a potrestati

Edomce. Jako ve válce s 'Ammonskymi (2. Sam. lO'") pispl mu jeho

dmyslný bratr Abíšaj, a vojsko edomské. 18.000 muž silné, bylo po-

raženo v široké pohraniní dolin Gé"'melah. Zbytky pobitých Israelských

pochovány, a krvavá odveta nastala.

Kraje starého Edomska od hranic palestinských až k Rudému
moi a od poušt Fárán až do rokle el- Araby padly rychle do rukou

vítzného vojska. Ale toto byla pouze ást; hlavní država, úrodné nivy

po východním pobeží el-'Araby byly ješt v moci Edomc. Tam také

leželo jejich hlavní msto, nedobytná n~)j>2 Bosra.

David vdl, že na neúrodných stepích a pouštích západn od

el-'Araby mnoho nezíská a že si jich nezajistí, pokud neopanuje „civitatem

munitam" Bosru. pokud nebude míti v rukou celé Edomsko. Vpadnouti

tam mohl bud" od severu, po východní stran Mrtvého moe, nebo od

západu z el-'Araby. Ale pišed k severní hranici Edomska, ml ped
sebou neschdné, skoro kolmé behy pes 700 metr hlubokého údolí

el-Ahsa, na severovýchod vyprahlou pouš, na západ Mrtvé moe, za

sebou pak nepokoené dosud 'Ammonské a nestálé Moabce.

Z el-'Araby, oné podivné rokle táhnoucí se od Mrtvého moe až

k Rudému, vede pt prsmyk do Edomska, ale tyry jsou tak úzké,

že mže 10—20 hoch zniiti celý zástup ozbrojenc. Proto se Arabové

na svých výpravách, af loupežných, af válených, tchto prsmyk
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steží, a jen pátého, nejsevernjšího používají. Zove se nakb dahal a

poíná dol severn od hirbet fnán (Xum. 33*'j \M-; koní pak pl druhé

hodiny od hirbet busejra, staroslavné Bosry. Je pirozen i umle nej-

schdnjší, ale zaskoení je snadné, a bránn etnými sruby a tvrzemi,

zdá se býti nepístupným a nedobytným.

Hlavní mstu, Bosra, leželo pak na vysoké, široké výsp, padající

na tech stranách skoro kolmými stnami do hlubokých roklí, a spojené

jen k jihovýchodu šíjí asi 58 metr širokou s horským hbetem. Umlý,
ve skále vytesaný pikop a skoro dvoumetrová ze z ohromných balvan

hájily toto jediné slabé místo. Obyvatelé se mohli brániti tím jistji,

ponvadž mli dosti vody, a velké zahrady a políka jim skýtaly

i v as obležení dosti potravy, kdežto oblehatelé byli vydáni stálým

nájezdm kmen blízké poušt, spátelených s Edomci.

nebezpeí takového podniku dobe vystihnul David, a proto volá:

„Kdo mne dovede k mstu hrazenému?" a ponvadž ví, že „marná

jest pomoc lidská", dvuje jen v Boha a za heslo válené stanoví:

„S Bohem k hrdinným inm!"
A jako nikdy, tak nezklamala ani tenkrát Davida jeho pevná dvra

v Boha. Joab se protloukl prsmykem Dahal. hlavní msto Bosra dobyto,

a tím celé Edomsko pokoeno. Ukrutnostmi Edomc podráždní Israelité

vraždili každého, koho zachvátili se zbraní v ruce. a aby odstranili

každou pohnutku k povstání, pátrali po píslušnících rodiny královské,

které všechny vyhubili.

Jediný mladý králevi H'dad se zachránil se zástupem svých

nejvrnjších pívržencv útkem ku spáteleným beduínm Madjancm,

táboícím na východ a jihovýchod od Edomska. Jinam utéci nemohl.

Severní sousedé, Moabci. byli již podrobeni Davidovi, a prsmyky,

vedoucí na západ, byly v rukou Joabových, jemuž již patilo celé

západní Edomsko a el-^Araba až k Rudému moi.

Poslední boje za svobodu Edomska dobojovány v jihovýchodní

ásti, i prchá králevi H^dad za nejbližší hranici k Madjanským. Ale

od tohoto beduinského kmene nemohl se nadíti žádné úinné pomoci,

ba znaje jejich nespolehlivost, obával se, aby nebyl vydán Davidovi,

proto touží k nejbližšímu mocnému, závistivému sousedu Davidovu;

chce se dostati do Egypta. Za daných okolností ml jedinou cestu,

po níž tam mohl dospti, a znalec onch kraj by ji uhodl, i kdyby jí

Písmo sv. neudávalo.

Mohl se bráti cestou karavanní k jihu až do stediska madjanského

obchodu, kamž pijíždli jak po moi tak pouští etní cizinci. Odtud
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se mohl pepraviti pes neširoký záliv aelanský do Párán, kteréž jméno

neznaí nikdy v Písm sv. msto Ajlui) rO'^t^ nebo piO P^i^, nýbrž

pohraniní pouš. V poušti páránské bylo teba, aby si zjednal nové

prvodí, kteí by jej dovedli i s jeho edomskými stoupenci nejbližší

a nejjistjší cestou do Egypta.

A tak to také Písmo svaté udává, což pirozeným pomrm úpln
odpovídá. Král egyptský, nkterý z posledních vládc 21. dynastie^

pijal H'dada a jeho vrné s otevenou náruí a vykázal mu vše po-

tebné, ba dal mu i sestru své ženy Tahmenés za manželku. Chtje

si pak jeho potomstvo úpln pipoutati, dal H"dadova prvorozence

Genubata vychovati s královskými princi na dvoe své choti Tahmenés.

Mezitím bylo Edomsko zbaveno veškeré samostatnosti a promnna
úpln v israelskou provincii. Král David rozeslal po celé zemi své

správce, úedníky, a vložil do každé dležitjší osady židovskou posádku^

aby držela na uzd pokoené, ale po svobod toužící Edomce.

Proto udává svatý spisovatel tak emfaticky, že celé Edomsko
obsazeno, že všichni Edomci byli poddáni Davidu. Upozoruji na

toto emfatické Dlí^ 73 ev náari zfi 'I6ou{Jiaía, xac éyévovxo — Tiávtei;

ol 'ISoufxacoí . . . 2. Sam. (Král.) 8'*.

Pokud vládl David, nedošlo k žádnému povstání. Železná ruka

jeho vlády, neúprosná obezetnost Joabova udusila v zárodku každý

odpor, by to bylo i v koninách tak tžko pístupných, jako bylo

východní Edomsko.

Ale sotva zesnul David a roznesla se zpráva, že pod rukou katovou

dokonal hlavní sloup jeho vojenské moci, vítzný vojevdce Joab, již

se poali hýbati podrobení národové, a nadje na svobodu rostly.

Též králevi H"dad zajásal pi této zvsti a, snad puzen od svých

pívrženc, žádal faraóna Hor Psebháennunu Amen {'Qp Wouaaávvrjg)

z 21. dynastie, aby se sml vrátiti do své vlasti. Než tento neuznal pí-

tomný okamžik za vhodný; budila ješt veleíše Šalomounova oprávnnou

úctu a pak byl od nedávná možná spíznn se Šalomounem, jemuž dal

svou vlastní dceru za manželku. Ale za nedlouho se odvrátil Hospodin

od zženštilého Šalomouna, severní poplatné státy jeden po druhém od-

padaly, a nový farao egyptský Oserken I. z 22, dynastie') nejen že

zámru H*dadovu nezbraoval, ba snad ho ješt podporoval, jen aby

seslabil svého souseda.

') contra Klostermánn, Benzingc, Winckler, Kittel.

') JR. Lepsius, »Die XXI. Manethonische Dynastie* v »Zeitschrift fiir ágyptische

Sprache und Alterthumswissenschaft. « Leipzig 1882, str. 114.
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Tu opustil H^dad egyptsky dvr a zanítil ve své vlasti povstání,

kterého Šalomoun udusiti nemohl. Bylf zamstnán na severovýchod od-

bojem knížat aramskvch, doma vela nespokojenost robotou usouzeného

lidu. která vrcholila v nebezpeném povstání Jerobo'amovu. a na východ

páli jak 'Ammonští tak Moabští pokusu H^^dadovu. Ted netáhla vojska

Šalomounova ve jménu Hospodinovu, nesílila je dvra v Boha a

nadšenost pro slávu národní. Ctitelé Hospodinovi byli rozhoeni nad

náboženskou lhostejností královou a všichni úpli pod jeho tyranstvem.

Takovým zpsobem se dailo H^dadovi dobe. Od severu nemohl

býti napaden, a jakmile porubal ztenenou posádku israelskou a obsadil

prsmyky z el-'Arabv, byl pánem východního Edomska.

Na západní neúrodné, proti Judsku otevené a tudíž tžko hajitelné

kraje nedbal. Vdl, že nestojí za krev. která by pi jich dobytí

vytekla. Tak zstalo západní Edomsko s el-'x\rabou až k Rudému moi
v moci Šalomounov a jeho rodu, ale nad východním Edomem vládl

král H"dad a jeho nástupci.

Domnnka, že teba rozeznávati od dob Šalomouna vlastní samo-

statné Edomsko od soujmenné provincie judské. je zde — pokud vím —
poprvé vyslovena. Pokud se nedokopeme v Bose edomských nápisu

djepisných, zstane moje domnnka pouhou domnnkou. Ale pozorný

tená pozná, že ji zpráva o vzpoue H*dadov pipouští, drazné

pipomínání, že David podrobil celé Edomsko, znan podporuje, a

zprávy klínové, 'Abdia, 'Amos, 1. Kr. 22*=, 2. Páral. 20^ 2. Kr. 3K

8", 14' pímo vyžadují.

Psáno koncem listopadu 1900.
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Po stopách vzdlanosti a víry.
Charakteristiky od Dra. Jana Hudeka. (O.)

Církev pronásledována uskokem, který by ji rád slil s ostatními

náboženskými zjevy, potlail a odsekal její zvláštnosti. Ale výsledek

je práv opaný. Život, jemuž podaly chyte a opatrn koeny, který

mli za ubitý, život církevní puí v plném svém životním teple, ve

svém niterném, hlubokém, jasném, plným korytem se vlnícím proudu.

Církev pronásleduje bureaukracie, kujíc a vydávajíc zákony

církvi nepátelské; než „pozvolna pouta ta se lámou, zákon po zákonu

as klidn vymazuje, pirozené požadavky nad vyumlkovanými na-

ízeními vítzí, a nad hubenými, zastaralými, rozpadávajícími se ústavami

vidíš vznášeti se obrozenou církev." ^)

Církev pronásleduje literatura, rozumj zástup pisal pýchou,

pohrdáním, nevdomostí nabubelý, a kulturní kiklouni nasyceni mlkým
novináským vzdláním a klamnými doktrínami; proti budov církevní

žene se v divoké vav mládež boivými zásadami opojená. Jim po

boku bojují oni mudrci, kteí domýšliv volají, že poznáni a myšlení

od tí století jenom jejich jest vlastnictvím, že ten pouze nároky initi

mže na uenost, kdo s nimi kráí, s nimi myslí, s nimi ví, jako oni

poznává. „Ode dvou století neustávají volati: s církví že konec, církev

že ustrnulou mumijí, smrtelný že vydává chrapot, žádný reagens pomoci

že nemže; co zdá se býti životem, poslední že je trhání tuhnoucího

organismu, matný vzrst nehtv a vlas na bezduché mrtvole; vidíte

sice zevnjšek, který brzo, bez ducha jsa, sítiti se musí, A pece vidím

v obrovském tlesu, dle vaší prognose se rozpadávajícím, všude plný,

erstvý, bujarý život, jehož vnjší zjevy opravují souditi o niterné vlád
ducha; ano tyto zjevy vystupují práv dnes v obrovských rozmrech,

které sami nepátelé uznávají, ale ze strachu zase pouhým chvilkovým

škubáním zovou, vzniklým ohromnou batterií, postavenou tam ua

Vatikáne."*)

Toto všestranné pronásledování, pronásledování násilím, pronásle-

dování uskokem, pronásledování sofistikou, pronásledování literaturou,

pronásledování zákony mocn bušilo na dvée srdce Hurterova. Pohled

na tyto snahy a události, pokud se církve týkaly, a po lidsku mluveno,

církev ohrožovaly a ohrožují, nemálo k tomu pispl, že Hurter víc

>) Na uv. m. str. 517.

«) Na uv. m. str. 517.
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a více k ní tíhl. Je to postup jisté hlubší nebo alespo rozdílný od

postupu Boccacciova paížského žida. jenž proto se stal kesanem, po-

nvadž spativ nkolik zloád v ímé. toho nabyl pesvdení, že

církev, která za takových pomr trvá, jist božského pvodu býti

musí. „Všecka ona nepátelství", dí Hurter, „ony boje, výpady, námahy,

ony kontrasty mocn na mne úinkovaly, mocn mne táhly, tušiti mi

daly, že ústav, proti kterému tolik se rozcházející moci pojí, tak' protivné

zbran zdvíhají, tak rzné snahy míí, že takový ústav nco více býti

musí než to. co despotové, revolucionái, filosofové a nadšenci, požitkái

a pacholci stojící ve službách násilí jednmi ústy vychvalují pohodlným,

slušným a užiteným." i)

Ale Hurter ješt neotevel. Tu vvslal dobrý Pastý, aby klepalo.

„bohat wpravené, všemi možnými šperky ozdobené dít kesanství" —
charitu. Tento ven a ven katolický a jedin v církevní pd koeny

mající zjev musil na Hurtera úinkovati neodolateln. Charita je pro-

testantismu cizí, jeho podstat a víe protivná. Objevuje se sice v tomto

století také u nich, ale není plodem jalového protestantismu, skutk

nežádajícího, ale pevzata z pdy katolické a zneužita k proselytismu.

„Pelivost o chudé, o nuzné, o jakkolvk potebné, v které pd vzešla

nejvonnjšími, nejmilejšími, nejpožehnanjšími? Xa kterém poli pstována

nejdmyslnji, nejpelivji, nejpilnji? Xeobdlává pro ni pdu v každém

ohledu vhodnou, úrodnou církev? Církev jediná poznává dvojí potebu

a v jeden celek váže dvojí péi — péi o smrtelné tlo a péi o ne-

smrtelnou duši."-)

„Charita jediná na vše se vztahuje, vše objímá, vše provrá, vše

váže ne k sob, ale sebou ku Kristu. On a On jediný jest jejím po-

átkem a cílem, jejím semenem a plodem; co ona koná, koná Jím,

s Xím, v Xm a pro Xho. Jeví se v daru ruky práv tak jako v daru

úst, v almužn jako ve slov, v chleb ukrojeném chudému jako v rad
udlené se tázajícímu. Ale práv tuto niternou svou podstatu chce —
ne, nechce, musí — jinak by nebyla charitou, penášeti na to, emu
dává jsoucnost. Nestaí jí na p. ústavu dobroinnému hmotnými pro-

stedky zajistiti zevnjší byt, musí ho také duševními spojiti s tím,

z kterého a ku kterému sama ine; nestaí jí obléci nahého, dává mu
zárove svatební roucho ku stolu beránka; nestaí jí hladovému dávati

chléb ze zem vyrostlý, podává mu zárove chléb pišlý s nebe; nestaí

jí pocestnému poskytovati písteší, vede ho také ku vchodu domu.

') Na uv. m. str. 526.

-) Na uv. m. str. 377.
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kterého nevystavly lidské ruce; nemocného opatruje a léky mu chystá,

aby tlo ozdravlo, ale opatrovat jeho duši, podávati léky, kterými

duševní zdraví se udržuje a napravuje, jest jí taktéž dležito."

Charita neroste na pd tak zvané humánní. Jaký rozdíl mezi

filantropií a charitou: „O charit v církvi katolické nejen se mluví

a rokuje, charita nejen se doporuuje a tu a tam vykonává, charita

je církve katolické životním výronem. Proto se všude jeví, všude

psobí: s oltáe line se na pítomné i vzdálené, na živé i mrtvé, na

známé i neznámé, na pátely i nepátely.^) Modlitbou rozprostírá se po

veškerém okrsku zemském." — Modlitby za církev ve zvláštních ne-

bezpeích a nesnázích, za pastýe a uitele, za odvrácení trest, za

posilu slabých, za ustálení vrtkavých, za pouení nevdomých, za návrat

bloudících nejsou le hlasitý hlas charity. „Ale kde jest duch modlitby

a ochota modliti se, kde jest vše objímající svazek modlitby tak živý,

tak inný a tak silný jako v katolické církvi, jejíž charita až za její

hranice se nese, a své isté, milé, požehnané city a pání i tm posílá,

kteí za mezemi stojí a které nicmén objímá lokty láskyplnými. O této

charit dí sv. Augustin: Obnovuje nás, že se stáváme novými lidmi,

ddici nového svazku, pvci nové písn. Tato charita obnovila apoštoly

a obnovuje národy a spojuje celé pokolení lidské po okresu zemském

rozložené v jeden celek, tvoí nový národ, tlo zasnoubené nevsty

Syna Božího, o níž v Písni písní psáno: Kdo je ta, co vychází bílá

jako lilie? Sám jsem nejednou, ale astji v nejdleži-
tjších života okamžicích zakusil, jak tato charita blaží,

kísí, oberstvuje. Ješt jsem jí neznal, a již se mi blížila. Tajn

a sdíln mne sledovala, objímala mne momenty tolika knží pi mši

svaté, prosbami rzných klášterv obojího pohlaví, modlitbami laikv

a spolkv i prosebnými hlásky dtskými." 2) A když se vrátil Hurter

do lna té, v níž tato charita kvete, tu ho docházely se všech stran

dopisy „dýšící láskou a upímnou radostí. Od kardinála až k prostému

poutníku v Anim, od knžny až k chudé žen vymetající jeho svtnici,

vše otvíralo kalichy srdce a dýchalo vni lásky jako kvtinky po dešti."

Když mu onemocnly dcery, byl ješt protestantem, v klášteích vy-

sílány modlitby k nebi za jejich uzdravení, kdežto protestante, jimž

tolik sloužil, „trojitým meem" v rozbolestnném srdci otcov vrtali.

*) Jakým skvlým skutkem této charity jsou církevní modlitby na Velký pátek,

kdy knz jménem církve se modli za celý svt od papeže až po katechumena, od vy-

znavae až po žida.

«) Na uv. m. str. 380 n.
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Rozjímání o této katolické všestranné, neomezené, nžné, blaživé

charit diktovalo jeho péru úchvatné provolání k vládám o její svobodu.

Základní myšlenkou provolání jest: sejmte církvi rzná pouta, uvolnte

ji, podporujte ji a — obnoví svt. „Rozlomte její okovy, jichž inení

vám v uších zní hudbou; osvobote církev, a první její svobody skutkem

bude rozkvt charity, která bude požehnání rozšiovati ve vašich státech

a ve vašich obcích a ve vašich rodinách a ve vašich ústavech a ve

vašich školách, požehnání, o kterém ve svých protokolech, rejstrech,

diariích, knihách nic, dokonce nic zaznamenaného nenajdete." i)

Tak psal a myslil o katolické charit protestant Hurter. Jednu

ješt otázku si musil zodpovdti: odkud tato charita? Není pouhým
zevnjškem jako u protestant, není pouhým krášlícím šperkem? Hledaje

odpov, nalezl zárove „nejhlubší dvod konverse", z nhož charita

puí, prýští, ine, bují — církve katol. niterný život. Tato mohutnost

jest nekonen vznešenjší než všichni ostatní initelé, jichž koeny
tkvíti mohou v nízkém, osobním a pomíjejícím, a kterým povrchnost

dává pednost. Tato mohutnost stoji mnohem výše než ostatní zevnjší

církve katolické strany jako: trvání, spoleenské zaízení, obady, kult.

Nazval bych tuto vše pemáhající moc nejtajnjší povinností ducha."

Tento niterný život, tato niternost církve katohcké byly posledním

úderem na dvée Hurterova srdce. Dále odolati nemohl. Vstal a otevel.

Veni Domine Jesu.

Nikomu ani žen nic nepovdv, hodlaje jí pozdji o svém úmyslu

podati zprávu, odjel 29. února 1844 ze SchaíFhausen a dorazil v pátek

ped kvtnou nedlí do íma, kde mohl pozorovati obady v pašijovém

týdní z blízka. Ze zevnjší jejich lesk na klidn myslícího a zralého

muže podstatného vlivu neml, jest na bíledni. Brzo ml audienci

u papeže ehoe XVI. „Veselá mysl, svítící v jeho oku, nepopsatelná

pívtivost, v celém jeho konání se jevící, milý mír. jednoduchost osoby

i okolí, vznešená, nehledaná dstojnost, která nám v nm pišla vstíc,

byla by si získala i nejzatvrzelejšího protestanta. Zvláštní to byl pocit,

když jsem vedle hlavy církve, vedle nástupce tak dlouhé, až po dobu

Spasitelovu sahající ady pedk, vedle ddice osmnácti století tak

sedl, jakoby mne byl starý známý pozval na dvrnou besedu. "2) A
papež díve již peetl první svazky Hurterova Innocence HI.. k hrabti

ze Salis-SogHo pronesl, že nechápe, jak muž, který tak poznal a uznal

>) Na uv. m. str. 381— 382.

*) D. A. Rosenthal, »Convertitenbilder aus dem 19. Jahrhuiidert.« Erster Band.

Deutschland. Druhv díl, str. 279.
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pravdu, se nestal lenem církve katolické, pece pi této rozmluv

o konversi slovem se nezmínil. Teprve pi druhé audienci prohodil:

„Katolická církev nic jiného nežádá, než nepedpojaté zkoumání..."

A když Hurter odvtil, že vždy nepedpojaté o ní zkoumal, ekl papež:

„Doufám, že brzo budete mým synem."

Hurter stal se jím 16. ervna 1844, složiv do rukou kardinála

Ostiniho katolické vyznáni víry.

Kdy budeme míti svj Alland?
Jan Vondrášek.

I.

Málokteré slovo astji zavznívá v dob naší, málokteré jméno,

úpln uvdomeno, více námi otese, než hrozné jméno ješt hroznjší

vci, tuberkulosa plic, souchotiny, úbyt. Nemoc populární! Kemoc

chudých i bohatých, mužv i žen, starcv i dtí! Má smrt sice ješt

pádnjší rám, ostejší nástroje, jimiž mže zdrtit a zkosit v nkolika

hodinách statisíce „pán zem" a „korun tvorstva". — Víme, jak vy-

prázdnit umí cholera a mor i nejlidnatjší msta, ale pece, onmi

jícny hltá „erná paní" své obti výjimen, tu a tam, dnes nebo na-

nejvýš nkolik týdn, msíc, cholera a mor vyskytují se pece jen

sporadicky, místn i asov, avšak tuberkulosa! Kdo zná onu koninu

svta, kde by dnes nkterý smrtelník se nesvíjel keovitým kašlem,

kde by bledé, vysmahlé líce, dohasínající oko a hlkovité údy nehlásaly

neodvolatelné, beznadjné: moriturus.

Není zem, msta a snad již ani vsi, kde by do roka nemusil

léka na úmrtní lístek v rubriku: píina smrti, napsati: tuberkulosa

plic, souchotiny. Tato nemoc jak by obzvláštní dvrnicí smrti byla,

vyuena pemáhati každý vk, každý stav, každé pohlaví, každé místo,

jest to nejpilnjší a nejsilnjší oha nenasytné lovkyn. Žádná bitva,

ani sebe delší válka nevyžádala si tolik obtí, co lidstva do roka zhltá

tato nemoc. Prmrn každý šestý lovk jí podléhá. Jedinou milost
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prokazuje tato ukrutnice, že netryzní píliš velkými bolestmi své obti,

a i tento dar jest obojetným, nepoznáváme záhy tak snadno píchod

svého nepítele, že neoznamuje se bolestí Vplíží se tiíe a neprozradí se,

až když se uchytil, ale pak sedí tak pevn a tyje z našich sil tak

hltav, že jen po nejúpornjším boji ustupuje, a to ješt jen krek
za krkem, ale pec jen ustupuje a peasto nucen i dobyté již

posice vykliditi, úpln vymizeti. Tuberkulosa jest vyhojitelna! O tom

pesvden nyní každý léka a blahoslavený nemocný, který nepodléhá

beznadjnému zoufalství, nýbrž dvuje, že milosrdenství Boží dalo

tolik dvtipu rozumu lidskému, aby dovedl stavti hráze a zcelovati

prlomy, kudy tato zhoubná nemoc se ubírala. Tuberkulosa jest zho-

jitelnou, a v denním život slýcháme pravý opak. „Ah, ten kašle, onen

již chycen, nkdo již na prsa dokonce pry," nad takovými nebožáky

dlává se již v duchu kíž. jsou ztraceni, konec jejich jen otázkou

asu, o rok. o pl roku delšího. A pro medle takový úsudek za-

koenn? Protože, o komkoli slýcháme, že má souchotiny, ten brzy

umírá, pro toho že není na svt léku ani pomoci, a pece jest pomoci

Neduh ten, pokud píliš nesestaral, jest zhojitelným. a professor

Dr. SchríJtter tvrdí, že tuberkulosa v každém stadiu jest zhojitelnou.

Pravda i to, že ne každý nemocný, teba hned v poátcích i nej-

radikalnjších prostedkv užil, že ne každý se musí vyléit, záleží

mnoho i na individualit nemocného, a potom „nisi Dominus aedificaverit

domm, in vanum laboraverunt. qui aedificant eam."

Ale pece odvažuji se íci, že dobré dv tetiny dají se zachrániti

z potu pacient, bu vyhojiti úpln, nebo podstatn zlepšiti, že jsou

schopny práce, ovšem poslechnou-li, nebo spíše, mohou-li poslechnouti

svého lékae.

Lék z lékárny dosud nepomáhá pranic. Co jich tu již bylo: rybí

tuk, arsen, quajacol carbon., creosot, quajacetin, thiocol, lignosulfit,

kyselina skoicová a všechny osvdovaly se obyejn jen tak dlouho,

dokud nenalezen „nový, vydatný lék proti tuberkulose", a tento zatlaen

opt jiným. Kde tedy jejich skutený prospch? „Léení tuberkulosy

pomocí léka udlalo úplný bankrot", ekl vsím právem v Berlín

Dr. Gerhardt. Spíše pemnohý zkazí si léky jen žaludek, jehož správné

fungirování u této nemoci jest veledležito. Ješt snad aspo ponkud

se osvdují inhalace borového oleje, lignosulfitu, soli, igazzolu, na-

pomáhajíce ku snadnjšímu vymšování hlenu, ale to jsou jen vedlejší

pomcky, njakého specifika, njakého radikálního léku, zázraného

sera dosud nemáme. To jest kámen moudrosti, a komu by se podailo

BUdka. 12
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takého prostedku nalézti, byl by lidstva dobrodincem nejvtším. Prof.

Koch objevil hrozného nepítele, lidstvo touží ješt po vynálezci zbran.

Doeká se? Dosud jedinou vydatnou zbraní jest léení dietetické,

pirozené, erstvý, lesní, horský nebo moský vzduch na kyslík bohatý,

istý, klid ducha i tla, silná vydatná strava a moudré používání vody.

Více prozatím nemže poradit ani Šalamoun mezi lékai.

Bohatému ovšem snadno rady takové uposlechnouti, ale kolik

bývá z tisíce tch, kteí na první rozkaz svého lékae: „zanechat ve-

škeré práce, opustit dílnu, továrnu, krám, školu, kancelá a jít na zimu

do mírnjšího klimatu, do Meranu, Area, Davos, Riviery, Abazzie,

v lét do Reichenhallu, Gleichenberku, anebo, patíte-li mezi tch nej-

hoejších deset tisíc, odsthujte se hned do Egypta, Kaira, Assuan

atd." Kolik je tch, kteí po dva, ti roky mohou vždy vynaložiti

4—5 tisíc?

A pec nemoc tato ádí nejvíce mezi chudinou, jest nemoci chudých

katexochen, protože u nich nalézá obyejn všechny podmínky ku své

moci: nedostatenou výživu, nezdravé byty, pemáhání tla i ducha.

Kdyby takovému nemocnému hned v poátku popáno bylo odpoinku,

zdravého podnebí, silné stravy, dv tetiny jich po hezká léta vydrží

boj s tuberkulosou, ba pemnozí zstanou i vítzi. Tedy jen píznivé

podmínky, zbra! Ku každé válce prý teba pedevším penz, a kde

jich vzíti má dlník, kommis, student, uitel, nižší dstojnictvo a

duchovenstvo, vbec ti, kteí žijí „z ruky do huby"?

Jedná se tedy o to, umožnit co nejvíce chudším nemocným pístup

k onm podmínkám. Nepravím k pobytu na jihu — zdravý, istý

vzduch, slunce, klid a vydatnou výživu nalézti lze v každé zemi,

v každém podnebí, a to jsou ty nejhlavnjší podmínky. Práv dle

posledních zkušeností odporuují lékai pobyt v takovém podnebí, ve

kterém nemocný nucen žíti dle svého povolání. Kdo nemže na dlouho

nebo na vždy zstati na jihu, ten i uzdraven, tžko si pozdji zvyká

na naše mrazy a vlhka. Zchoulostivl. Lze tedy uzdravit se i v Cechách!

Jen kde se nauit správnému životu? A tu práv picházím k jádru

své práce: k ústavm pro nemocné tuberkulosou! Pravím ústavy, léební

ústavy nikoli nemocnice. Existují a staví se takovéto léební lidové

ústavy již všude — v cizin, i nejbližší cizin — jen ne u nás. Jsou

tedy místa v každé zemi, kde by se podmínky pro nemocného: klid,

píhodná strava, zdravý vzduch nalézti daly za laciný, velmi laciný

peníz, to by bylo možno jen v lidových ústavech. Jsou ovšem i sou-

kromé takové ústavy, opatené vším pohodlím, ovšem také dosud jen
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V cizin, V pruském Slezsku v Gorbersdorfu dva, v Zakopaném v Halii,

ve Svycarech pemnohé. Pro chudé nemocné nejsou, stojí tam pobyt

denn 6—8— 10 zl., ale téhož výsledku lze dosíci i v ústavech lidových,

ba spíše v tchto, ponvadž zde vládne disciplina a ne ohledy na bohaté

pacienty, na možnou ztrátu zisku.

n.

šastné Rakousko! Pro 24 miliony obyvatel má již takový ústav,

jediný pro celou Cislajtanii, v Dolních Rakousích v Allandu. Aniž bych

se pouštl do podrobností, pokusím se krátce nartnouti podobu a život

tohoto ústavu, ponvadž práv tento ústav jest vzorn zaízen, navšt-

vován a studován i kapacitami z ciziny.

As devt hodin od Vídn (od Badenu as 4 hodiny), ve vídeském

lese, nedaleko mstyse Allandu, se všech stran, mimo jižní, chránn

lesnatými stránmi, jako pohádka vynoí se ze spousty zelen majestátná

típatrová budova ervená. První pohled na celou skupinu jest okouzlu-

jící, zvlášt za veera, kdy peetná okna a logie jsou elektricky

ozáeny. Celý ústav jest vlastn komplex budov. Blízko silnice villa

editelova a kancelá administrativní, nedaleko hospodáské, moderní

stavení, chová si ústav vtší poet krav, strojovna pro elektrické

osvtlení, parní prádelna, laborato — tyto budovy jsou úpln odloueny,

níže položeny a as pt minut vzdáleny od hlavní budovy, která urena

jest jen pro pobyt pacient. Svou jednoduchou ale vkusnou facadou

s bílými rámy okenními a sloupky vzdušných logií, svou cihlovou

ervenou barvou oste rýsuje se v zele strán. Každé poschodí roz-

dleno prosted velkým sálem, pro denní pobyt (Tagraum), na symetrické

plky, v nichž každé jsou dv velké spolené ložnice o devíti postelích,

dva menší pokojíky pro nemocné prvé tídy, spolená umývárna,

koupelna, a na konci vždy vzdušná otevená logia, kde nemocní leží

za dne. Parterre obýván jen damami, první a druhé poschodí ureno
pro muže. Hned v pízemí jest místnost, kde každý pacient, než vstoupí

do dalších síní neb chodeb, musí odložiti boty a obouti domácí stevíce,

by se nenaneslo do domu prachu; v pízemí též místnost pro inhalace

soli a lignosulfitu; v prvním pate ordinaní sí, v druhém byty domácích

léka, v souterenu jsou byty eholních sester a kaple, jakož i židovská

modlitebna. Kuchyn a jídelna jest vedle ve zvláštním pavillonu. V celém

dom jest elektrické osvtlení, ústední topení; schody, sín a chodby

kryty linoleem. Od ústavu vedou peetné pohodlné pšiny do lesa a

do rozsáhlého anglického parku hned pod ústavem. A nyní, jaký jest

12*
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zpsob léení? Díve než nemocný pijat, musí se podrobiti lékaské

prohlídce ve Vídni, kdež má ústav svou pijímací kancelá a od toho

závisí jeho pijetí. Píliš tžcí pacienti se nepijímají. Druhý den po

svém píchodu jest zvážen a prohlédnut dkladn editelem ústavu i)

a ostatními lékai. Co se na nemocném nalezne, diktuje se zcela oteven

do protokolu, tak že každý nemocný ví, na em jest. Tento protokol

jest východiskem pro další posuzování nemoci, každý týden se dopluje

a vbec každá událost, týkající se nemoci pacientovy, sem se zapisuje.

Zde obdrží každý svj tištný denní poádek, kde specieln pro nho
udána strava, nápoj, koupel a den i hodina týdenní ordinace. Vážen

bývá pacient týdn, dkladn prohlédnut, není-li jinak píiny, každé

ti nedle, a radu lékaskou mže žádati denn dvakráte pi lékaské

návštv. Prvním zpsobem léení jest istota, absolutní istota. Každý

nemocnr, bez výjimky, obdrží lahviku a jen do té smí plivati. Lahvika

jest prakticky zaízena, dá se snadno otvírati a istiti, bez ni nesmí

pacient kroku udlati. V této vci není žádného pardonu, protože v celém

ústav, v parku, v lese, nikde nesmí býti plivnuto na zem nebo do

kapesního šátku. Kdo by se proti tomuto pravidlu prohešil schváln,

bez výjimky jest propuštn. A ku podivu, jak snadno si pacienti na

toto zaízení navykají a jak ostražit každý pozor dá i na jiného,

protože užitenost tohoto rozkazu jest zjevná, zabrání se, by vzduch

nebyl zneištn bacily z vysychajících hlen. V tomto smru mže
býti každý ped nákazou jist, jistjší než kdekoli jinde, protože v každém

mst i vsi jest souchotiná, jenž plivá kam se mu práv dá. Zaízeni

onoho neshledal jsem ani ve svtových lázních. Jsou tam sice tabulky,

že „zdvoile se žádá, aby se plivalo do rozestavených nádob", ale kdo

by toho dbal? Sednete na promenád na lávku a ped ní plno hlenv;

ohlednete se na krásné koviny a mezi jejich koeny a listy rozplývají

se hleny, vzduch i pda je tu leckdy prosycena bacilly. (O. p.)

*) Nyní jest jím od poátku ústavn Dr. Alex. von Weissmajer, odborník na slovo

vzatý, hlavní propugnator (vedle prof. Schrottra) v Rakousku idee léebních ústav.

Jeho publikací použito i ku této stati.
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Mehitaristé.
Napsal Alois Koudelka. (. d.)

Než se rozešli, vyzval je Mechitar, aby netratili mysli, nýbrž

aby spoléhali na pomoc nebes Královny, pezvav je — totiž své žáky

— «Scliovanci Mariinými" a spolu „Uiteli pokání". Tyto názvy zstaly

napotom heslem kongregace. Až dosud užívá kongregace ta tohoto

znaku ; kíže totiž, mezi jehož rameny jsou — od strany divákovy

pohlíženo — nahoe v levo: zvonek, v právo: plamen; dole v levo:

poutnika hl s poutnickým vákem, vpravo: otevená kniha (evangelium).

Na konci pak ramen kížových, a sice v hoejším jest písmeno: Vo,

dole: A, v levo K a v právo: V, což znamená: Vortekirkh Grílsi,

Vardabedkh apascharuthian (t. j. Schovanci Panny Marie,

Uitelé pokání). Ona schze památná konala se 8. záí 1701, tedy na

slavnost Narození Panny Marie, kterýžto den kongregace od nej-

prvnjších svých poitk slavnostn slavila jakožto den svého založení.

Mchitar vypravil na to naped své žáky, z nichž už dva byli knžími,

za kupce pestrojené do Moreje, sám odejel v témže pestrojení naped

do Smyrny, kdež se njaký ásek skrýval u Jesuitu, naež odebral

se do Zante a konen do Nauplia. Tam se sešli všichni lenové,

potem 12, a tam znova obnoven úmysl vystavti v Modonu eholní

dm a kostel. Podali prosbu ke guvernérovi, a ten jim daroval nejen

v Modonu stavební místo, ale i v dchod jim dal ves Galazonu

v Ajkadii a ást osady Mavromati (t. j. erného oka po esku). V dubnu

1703 pesthoval se Méchitar se svými žáky do Modonu, kdež se

ustavili v ád na základ ehole sv. Antonína poustevníka; proto také

pvodn zvala se kongregace „Ordo s. Antonii". Skládala se prvotn

z 15 len, kteí v ruce Méchitara složili obvyklé ti slibv. Asi po

dvou letech piinn k tomu tvrtý slib, který však skládali toliko

knží, totiž že pjdou mezi lid svj na missie. Mchitar vystavl

v Modonu r. 1706. vlastní klášter a v letech 1708—1711 klášterní

chrám zasvcený sv. Antonínovi. Z poátku bylo bratím prodlati

pravou kížovou cestu. Následkem nezdravého podnebí onemocnli

skoro všichni zimnicí, tak že se klášter podobal vlastn nemocnici.

A mimo to dchod nemli skoro žádných, tak že nejednou bylo jim

hlad snášeti. Jelikož Mchitar ád založil na svj vrub, šlo te o to,

aby potvrzen byl také ímskou stolicí. Jednáno dlouho o vci té, až

konen r. 1713. svatý Otec Kliment XII. ád potvrdil, dav mu ale
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eholi sv. Benedikta (místo ehole sv. Antonína) a jmenovav Mchitara

opatem nového ádu. Než nebylo páno bratím Mchitarovým dlouhého

pobytu na klasické pd Hellady. Válka, která vypukla mezi republikou

Benátkami a Tureckem, donutila Méchitara opustit Modon a hledat

jinde útoišt. Mchitar vsedl tém se všemi svými bratry na lo a

odebral se do Benátek, zstaviv prozetelnosti Boží, jak bude chtíti

rozhodnouti o tak pracn a namáhav zbudovaném prvním jeho sídle.

Turci pi dobytí Moreje klášter i kostel rozkotali. Senát republiky

benátské daroval 8. záí 1717 družin Mchitarov se vším inem, co

na nm bylo, ostrov sv. Lazara na vné asy. — První zmínka o

ostrov tom iní se v benátských archivech ve XII. století. Dle té

zprávy daroval opat od sv. Hilariona, jménem Hubert, pustatinou ležící

ostrov ten šlechtici Leonovi Paolinimu. Roku 1182. odkoupila republika

benátská ostrvek ten od Paoliniho a zídila tam hospic pro malomocné

z východu pibylé. Když malomocenství z nejetnji navštvovaných

konin asijských a afrických vymizelo, aspo z valné ásti, ostrvek

znova pustl, až na nm zbyly jenom nepatrné trosky a zíceniny. —
Mniši arménští uvázavše se v držení ostrova, hledli jakž takž v zí-

ceninách tam se nalézajících se ubytovati a zaíditi. Poádný klášter

s kostelem pod dozorem a dle plán Mchitarových dostavn teprve

r. 1740., jak hlásá arménský a latinský nápis nade dvemi refektáe.

Latinský nápis zní: „Fuit hoc monasterium totum tempore Mechithar

Peti ex Sebaste, L Abbatis extructum, An. 1740."

Nedopáno však Mchitarovi dlouho tšiti se z ukonení díla tak

velkého, ochuravl za píznak nejhorší vstících. Po ti léta snášel

ctihodný opat s andlskou trplivostí tlesné strázn; všecko úsilí léka
zstávalo marným. Od nemoci jeho nebylo byliny. Dne 27. dubna 1749,

u vku 74 let vydechl svou istou duši. Tlesná schránka jeho uložena

byla k doasnému odpoinku za hlavním oltáem klášterního chrámu,

pozdji penesena v kryptu ped ním. Jelikož Mchitar zemel v povsti

svatého a ponvadž se na hrob jeho udalo i nkolik zázrak, podnikla

kongregace Mchitarist r. 1844. kroky za píinou jeho beatifikace.

Revoluce však r. 1848. vypuknuvší pervala jednání to a jednání o té

vci dosud visí nerozhodnuto, hlavn z toho dvodu, že ímská stolice

— a zajisté právem — požaduje spoluinnosti a spolupsobnosti celého

arménského národa. Mchitar byl postavy vysoké a statné. Oití svdkové,

najm jeho životopisec a tajemník Matouš, líí jeho povahu takto:

Byl moudrý, prozíravý, nelekající se nižádných obtíží, pi všem svém

jednání a podnikání vždy stední zlatou stezkou se beroucí, hluboký

1
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myslitel, trplivv. na sebe písný, shovívavý k druhým. Urážky a kivdy

odmítával zpravidla krátkým ~Lav !" (t. j. to není pkné!). Byl

vvtenvm eníkem a neobyejným horlitelem o spásu duší. A nadán

byl darem od Boha. že uml také v srdce žák a stoupenc tyto

chvalitebné vlastnosti vštípiti. O jeho psobnosti pro církev zatím

s dostatek už eeno za jeho životopisu, o jeho zásluhách o písemnictví

arménské zmíním se dále. Po jeho smrti zvolen byl dne" 6. dubna

1750 za genertilního opata P. Štpán Melkonian. Týž svými

snahami reformaními vzbudil velikou nespokojenost u starších len
kongregace, jež vedla konen k odštpení nkterých len od benát-

ského mateince. O tom však promluvím až pi djinách kongregace

Mchitarist vídeských.

Po smrti Melkoniana (f 1800) následoval P. Štpán Kovér
Akonts. jenž se narodil 1740. v Sedmihradsku. Týž jmenován byl

roku 1804. titularním arcibiskupem v Silniku v Armenii.Akonts znan
rozšíil mateinec na ostrov sv. Lazara a vystavl ze základu novou

tiskárnu. Více dole. R. 1824. zvolen za opata P. Lukias Somalian,

jenž byl taktéž titularním aribiskupem v Siiniku. Po nm od r. 1846.

následoval P. Jií Híirmíizian a od r. 1876. spravuje kongregaci

Mchitarist generální opat P. Ignác Giureghian. jenž jest spolu

titularním arcibiskupem trajanopolským.

Te obrame zetel svj ke kongregaci Mchitarist vídeských.
Jak už jsem svrchu se zmínil, usiloval nástupce Mchitarv Melkonian

o reformaci ehole, ímž vzbudil nespokojenost u starších len. Na

odklizení nespokojenosti svolal r. 1772. generální kapitulu, ale ponvadž

nebylo docíleno dohodnutí, utekl se — zajisté jednání to odsouditelné —
Melkonian k svtské moci a hrozil svým podízeným žaláováním,

nepodrobí-h se bezpodmínen. A skuten dal také dva z len, kteí

nejráznji proti nmu vystupovali, za vojenské eskorty dopraviti pes

hranice. To když vidli žijící dosud žáci Mchitarovi a jiní stejn

smýšlející, dobrovoln následovali onch dvou do whnanství. Sešli se

pak dne 19. kvtna 1773 v Terste. Biskup terstský a místodržitel

shbili jim všemožnou podporu. Jelikož se již Mchitar své doby obíral

myšlenkou zíditi v Terste ádový dm, pojali naši vyhnanci úmysl

onen zámr svého otce ve skutek uvésti. Úmysl svj oznámili knžím
z ádu Mchitarist, kteí dleli na missijích. Z tch prohlásili se všichni

až na ti pro terstskou spolenost, tak že k ní patilo 19 knží. Pro

dm v Benátkách prohlásilo se deset tamjších knží a ti z missioná
na východ dlících. Terstská družina rozhodla se také pro oíficielní



176 A. KoroELKA:

oznaení „Mchitarist",') pokládajíc se za vrné stoupence Mchitara.

Až do té doby sluli kongregací „Antonian" nebo také „arménskými

mnicliy". Dne 30. bezna 1775 podepsala císaovna Maria Teresia

diplom, kterým darovala nové družin stavební místo k postavení kostela

pro bohoslužbu dle armensko-katolického ritu a zárove kláštera. Mimo
to udleno kongregaci právo k výchov mládeže v katolickém ná-

boženství jak pro stav duchovní, tak i svtský. Piznáno dále kongregaci

právo dle dobrozdání posílat leny své do orientu na missie. Clen

kongregace požívá práv rakouského obana. Smli si. dále zíditi

tiskárnu s tiskacími literkami arménskými a evropskými, a jen tyto

podléhaly censue. Kostel pak ádový nadán právy farního chrámu

Pán. Mimo tyto výsady kongreganí udlila císaovna Maria Teresia

znané také výsady v Terste usedlé kolonii arménské. Téhož roku,

kterého se ustavila kongregace Mchitarist v Terste, zrušen byl ád
jesuitský. Statky tchto po konfiskaci skoupili onino, tím však náramn
se zadlužili. Následek toho byl, že mnozí z len z kongregace vystoupili,

jiní pak do Benátek se vrátili. Na škodu také nemalou bylo, že po

deset let zprávu nové kongregace vedl vždy nejstarší z knží.

Konen 3. listopadu 1803 ustanovila se generální kapitula na tom,

že si zvolí doživotního opata. I zvolen byl P. Adeodatus Babikian,
jenž po tech letech jmenován byl od ímské stolice arcibiskupem

in part. infid. Nový opat obrátil veškeren zetel svj k tomu, jak by

penžitý stav své kongregace zlepšil. Bohužel rok 1810 byl nešastným

nejen pro íši rakouskou, ale i pro kongregaci. Mírem prešburským

pipadl Terst Napoleonovi I. Ochranný list Marie Teresie místo aby

byl Mchitaristum na prospch, jen ješt více jim uškodil v oích

vítzových. Mchitaristé na ostrov sv. Lazara byli ušeteni jednak

proto, že tehdejší opat Akonts dovedl Napoleona pesvdit o tom, že

ádový dm na ostrov svatého Lazara je vlastn vdeckým ústavem

(„arménskou akademií") a že lenové jeho jsou vlastn tureckými

poddanými. Terstským lenm však nejen že všechno jmní konfiskováno,

nýbrž i rozkaz vydán, by se rozešli. V této bíd dostalo se terstským

Mchitaristum vznešeného píznivce v císai Františkovi I. Mocným
zastancem a patronem jejich osvdil se také tehdejší arcibiskup

vídeský, hrab Hohenwarth. Dlužno též zmíniti se o podpoe vídeského

bankée Smidtmera. Dne 8. ledna 1811 oznámeno generálnímu opatovi,

že nejvyšším rozhodnutím penechává se kongregaci za obydlí kapucínský

klášter v pedmstí sv. Ulricha, kostel pak k nmu náležející že se

') Benátští pijali potom také názer »Mchitarist*.
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jí yydává ke konáni bohoslužby dle arménského ritu. Kongregace pak

mla o svou obživu a vydržování sama se starati, a tož výchovem a

vyuováním arménské mládeže, píjmy z knihtiskárny, v které se mly
tisknouti knihy sepsané nejen v jazycích východních, ale i západm'ch,

a konen píspvky missioná na východ a dobrodinc. Státu nemla
kongregace nikterak bemenem se státi. Vídeáci pak podporovali

z poátku kongregaci hlavn potebami životními. Ze se • vídeáci

cizím, vousatým „páterm" naklonili, o to nemalou zásluhu má náš

krajan, blahoslavený P. Klement Maria Hofbauer (Dvoák), jenž skoro

denn v kostele Mchitarist zpovídával a kázával. Když byl opat a

arcibiskup Adeodatus bratím dopomohl k písteší a jakémus takémus

modu vivendi, mínil pro vysoké své stái (85 let) hodnost svou složiti.

Na prosbu však spolubrati pestal na zvolení generálního pevora,

jímž zvolen P. Aristaks Azarian, jenž po smrti (f 19. dubna

1826) Babikianov zvolen opatem ádu. Azarian zasloužil se o vídeské

Mchitaristy tou mrou, že ho uctívají jako svého druhého zakladatele.

Ont vytrhl sjny své z nouze a povýšil je. Za nho vystavna nová

klášterní budova, ježto místnosti starého kapucínského kláštera nestaily.

Za nho dostalo se také vídeským Mchitaristm sankciování jejich

konstituce i ehole. Po požehnané innosti zemel dne 5. kvtna 1855.

Nástupcem jeho stal se Dr. Th. Jakub Bosagi. innost tohoto opata

obmezovala se ponejvíce na vnitní záležitosti kongregace. Jak jeho

pedchdce, i on byl titularním arcibiskupem cesarejským. Za nho
utrpla kongregace citelné ztráty majetkové následkem rzných nehod,

z nichž dlužno vytknouti také neblahý krach z r. 1873., za to však

dostalo se kongregaci ze základ nového kostela. Zemel 1. íjna 1883.

Nástupcem jeho zvolen byl P. Wardan Estegar, Dr. Th., rodilý

Sedmihradan. Než nepsobil dlouho, nebo po dvou letech v 43. roce

vku svého zemel. Nástupcem jeho zvolen tém jednohlasn dosud

žijící opat a titularní arcibiskup salamínský Arsenius Aidynian,
narozený r. 1825. v Caihrad. Více o nm i o pedešlých dole. (P. d.)

Poznámka, je tianskripcí armenskélio »jetlií:, tu je Trpomocnou hláskou

k snazšímu vyslovení souhláskové skupiny (= M'chitar). Jinde jiný úel také má.
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Die altehristliehe Literatur und ihre Erforsehung.

Von Albert Ehkhard. ((>

)

Tetí úinek byl montanismus. V polovici 11. století tžce nesli

mnozí „simpliciores" vstup z ideál doby apoštolské do reálního svta,
nemohli se rozlouit s enthusiastickou náladou a eschatalog. nadjemi
prvních dob. Výrazem tchto smr jest literatura montanistická, ješt
mén známá než gnostická. Takové byly pomry v II. období, jsou to

jakési poátky liter, uenecké proti po výtce náboženskému rázu

I. období. Tém všecky zárodky theolog, disciplin zde vidíme: vedle
apologetv a antiheretik jsou zde poátky homileticko-asketické a
právnické literatury, sem spadají první stopy symbola a hagiograíie

(Acta Martyrm). Tmto dvma oborm vnuje Ehrhard velikou po-

zornost, avšak referát o nich by lánek náš velmi rozšíil.

Když podstata kesanství vi gnostikm zachránna, nastává

m. období. Církev konsolidovala se a vylouila gnosticismus, který
nyní pro vývoj církevní nemá významu. Jako theologický princip trval

ješt déle, až zahynul ku konci 4. století. Co v I. období nadšen se

cítilo, v II. bojovn a oddan se chránilo, to nyní sluováno systematicky
a všemi prostedky duševní kultury v jediný celek. Šlo hlavn jak
známo o problém jednoty Boha Otce a ustavin od církve hlásané

bohorovnosti Kristovy. Pozorumti této církevní nauce (daleko ne ji

vytvoiti) vnováno celé období (198—260), i když na ráz problém se

nepodail. Veliký jednotný problém zpsobil však, že se i jiné ásti
církevní nauky u své vnitní souvislosti pociovaly, a tím se zrodila

první theologická vda. Stedisko civilisace Alexandrie jest též rodištm
kesanské theologie. Tam vznikla katechetická škola, dle bádání E. de
Faye ze soukromé initiativy, až za origenist. spor biskup si jí všiml.

Klement Alex. má ješt stopy praktické epochy pedchozí. Jeho trilogie

poíná s Cohortatio ad Graecos (aby odvrátil od pohanství), paedagogus
uvádí do kesanského života, didaskalos (dle hypotese E. de Fayeovy)
ml budovati systém theologické vdy. Jako prpravu ke spisu ne-

napsanému, jen v excerptech a materialiích roztíštnému sestavil Stromata,

kde chtl vysvtlit formu i methodu filosofickou, jíž musil použít v díle

tetím. A se jemu neujasnilo pravidlo fides quaerens intellectum,

pece cítil otázku každé theologie: jak nejcennjšími výsledky ecké
(lidské) vzdlanosti posloužil kesanství. Klement jest jednou z nej-

záhadnjších a pro katolickou historii nejpalivjších postav. Ehrhard
peje si zvlášt pelivého prozkoumání jeho znalosti antických mystérií,

aby konen dle pravdy poznána souvislost neb nesouvislost starých

mystérií a kultických institucí kesanských. — Co Klementovi se ne-

podailo, to formuloval Origenes (který ovšem též ideálu nedosáhl),

stanovisko vdecké theologie jest mu již jasno: církevní nauka, Písmo

I
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svaté a svoboda theologického bádání na tomto základ.^ Spisovatelé

školy alexandrijské íjinde jsou jen slabší theologové, v Eím univer-

sální Hippolyt, eckv píšící. Origenovi potem spis ne ovšem cenou

se rovnající; nezapomínali pro theorii na prakticky život církevní: i

od nich jsou homilie. spisv asketické. z EUementa i Origena lze sestaviti

pozdji uskutenný ideál mnicha — avšak mistrové praktických vcí
jsou spisovatelé západní Tertullian a Cyprian. Pozoruhodná jest charakte-

ristika p'Osy tertuliianské od E. Nordena (Die antike Knstprosa).

Žádný spisovatel nepronikl latinu takovou vášnivostí. žádnému nebyla

e v takovém stupni bezprostedním výrazem cítní. Tertullian jest

nejsubjektivnjší a nejindividuelnéjší latiník, odprce veškeré tradice,

pravý ddic starých platónských sofistv a rhetorv a nových sofist

doby císaské. (O tch viz E. Rohde. Der griechisehe Roman und seine

Vorlaufer.) Ocenní Tertulliana rovnající se Xoldeckenovu dílu -Ter-

tullian" katolíci nemáme. —• Cvprian monografie od zemelého arcib.

canterburského E. W. Bensonai není ani produktivní ani geniální ani

hluboký, ale za to muž jednolitého charakteru, eminentn praktického

významu, -pravzor západního biskupa". Život a osobnost jeho tak

uchvátily souasníky, že diákon Pontius sepsal jeho životopis, kdežto

až dosud se jen popisovalv zápas a skon muéenník. Proto též Cyprian

má význam pro pojem o církvi: dle Harnacka pemnil pneumatický

pojem v hierarchickv. pi emž ovšem zapomíná se na biblické základy

toho pojmu, jenž bezdn a bezvdomky znán a pstován, až za dané

píležitosti ujasnil se a uvdomil. Dosvduje to Delarochellova (katol.)

studie o primátu u Cypriana. Papež byl Cyprianovi theoreticky primus

inter pares, ale Cyprian v konkrétních pípadech sám proti své spekulaci

jednal. — Jen mimochodem zmiujeme se. že toto období, znaící výši

doby pednicejské, pstovalo i jiné vdy theologické, každý myslí na
biblické studie Origenovv, první pokusy historiografické (Julius Africanus).

Zajimavo jest, že herese této dobv zase nebvlv pekonány the- 'logickou

vdou, nýbrž praxí církevní, tsným pilnutím ku zddné nauce církevní.

asto obsah víry zachován, kde theologická reflexe nedošla k pravému
porozumní, nový dkaz, že víra nebyla ovocem vlastní práce duševní.

IV. období poíná smrtí Origenovou a Cyprianovou asi r. 260.

''pesné r. 254. a 258.J. do doby konstantinské. V nm pekvapuje
úpadek. ^lálo spisovatelv a malí. Bvl to následek tuhých persekucí

Deciovy a Valerianovv (249— 260). ehdv whubeny nadje nejbližší

generace a léta míru až k Diokl-cianovi (303 nevykazují se žádným
zvunjším jménem Nicmén období toto není bez zajímavosti. Nejprve
nastaly první sporv origenistické. Veleduch Origenv strhl mnoho ná-

sledovníkv a vzíjudil odprce. Jeho mvšlenky žily v Alexandrii,

Palestin. Malé Asii — v Alexandrii a Malé Asii poal zápas. Tento
literární spor. jehož neúastnila se autorita církevní, ukonen muenickou
smrtí vdcv obou tábor. Ku konci 3. století ozývá se Epifanius

Salaminský, duch naprosto positivní, žádající pevné výsledky, „pevnou
kotvu^ a nepátelský všem problémm. Ze tyto zjevy nebyly nahodilé,

nasvduje úkaz. že z origenistických spor vyvinul se nový theologický
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zjev, nejvyšší dležitosti pro budoucnost: škola antiochejská. Presbyter

Lucian ji založil, známa jest svou bistoricko-kritickou interpretaci bible

proti allegorismu origenist. Poslední koeny tcbto rozdíl jsou v nej-

hlubší organisaci duševní: bu zájem pro jednotlivosti, odtud realismus,

kritika, stízlivost, rozumovost nebo uchvácení všeobecnou ideou, nadšená,

geniální synthese, mystický allegorismus. Pozoruhodno jest, že v tomto

ase differencujícího se kesfanského platonismu a aristotelismu vzniká

mystický novoplatonismus, a nemá stopy vlivu na kesanskou literaturu.

Až když podstatné úkoly ecké theologie byly rozešeny v 5. století,

uvádí se novoplatonismus pseudodionysovskými spisy do kesanského
svta. Souasná literatura latinská obráží úpadek ješt jasnji. Jsou sice

jména (Lactantius), ale pozdjší velikáni latinští bu se vzdlali u Eek,
nebo pipojují se k výteníkm III. období: Tertullianovi a Cyprianovi.

I heretická literatura jest nepatrná, heretikové tcho dob mizejí proti

starým a novým — ticho bylo ped bouemi století 4. a 5.

Tak provádí nás Ehrhard po tech stoletích. Kde jsou ty doby,

kdy se myslelo, že stedovk zkazil kesanství! Dnešní (vdecký)
protestantismus ví, že katolická církev je prvou dcerou kesanského
starovku, už ku konci druhého století jsou podstatn prvky katolicismu

vypracovány. Ovšem není jemu katolicismus pravým ddicem ducha
prvokesanského. Hellenisace, rationalisraus a moralismus i materialisace

zplodily toto „grandiosní nepochopení kesanství" (Bernouilli). Katolíku

však jest jisto, že Bh dovedl své dílo zachránit a všem asm po-

skytnout pravdy. Studium církevní literatury illustruje toto pesvdení.
Katolík stále se upamatuje, že jest rozdíl mezi objektivním oboahem
kesanství a subjektivním pochopením, vdeckým výkladem. Theolo-

gická vda není lhostejná, nejskvlejší duchové kvetoucích dob se jí

vnují, pozvedají vulgerní katolicismus, ale naopak kostra vše nesoucí,

pramen všecky oberstvující nejsou literáti, nýbrž biskupové, papežové,

vbec celá tak zvaná „officielní" církev. Ta poskytuje objektivní

jistoty, na níž všecko se pijímá nebo se ztrácí v propastech herese,

pozbývajíc samé podstaty kesanství.

Pro nás Cechy jest studium starovku kesanského dvojnásob

zajímavé. Mnozí chtjí osvtliti otázku náboženskou. Nejnebezpenjší
zpsob pro chatrnou uvdomlost náboženskou našich vzdalenc jest

historická methoda. Historická líení nejvíc se do duše vlamují, nej-

snáze chápou, nejpohodlnji pamatují. Jako doba husitská, opede se

nám i starovk chimérami, od nichž tžko jest se louiti. — My ve

své literatue proti tomu nemáme tém nic. A pece tam bychom
našli pouení o tom, co jest prvotné kesanství, jak vzdáleno jest od

nho obvyklé velebení altruismu, kesanství „bez dogmat", bez organisace

rozumové i zevní. Djiny by nás pouily, že v posledních koenech
stojí zde alternativa: bu historická kontinuita všech vících a vy-

znávajících objektivní pravdu nebo relativismus snad i duhovými barvami

se lesknoucí, ale nad pozemské se nepovznášející, bud kesanství neb

pohanství, bu vnost nebo tento svt.
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Jak z pedcházejícicli doklad vysvítá, pipravuje se z nenáhla

obrat v nazírám na djiny náboženství israelského a náboženství vbec.

Obrat ten. jako každá vée. musí míti njakou hlubší píinu. O této

píin chci tu pronésti nkolik slov. Písné vzato do rámce pítomné

úvahy nepatí to pímo, ale jakožto rozpoznání skryté síly a podntu tohoto

nového proudu, budou ádky tyto jist u mnohého tenáe s užitkem.

Skrvtá ta síla a podnt nového idealnjšího nazírání na náboženství,

je tak zvanv svtový názor. Svtový názor nikomu se nepodaí bez

patiného zetele na náboženství. Toho dokladem je uplynulých nkolik

desítiletí. Mechanickou theorií svtovou po stránce fysické a darwinismem

nebo vbec evolucí po stránce biologické, životní, chtli zbudovati

novv svtovv názor. I nejdokonalejší bytost na zemi, lovk, musil

též takto bvti vysvtlen, fysikou a biologii. Tu ovšem o náboženství

v pvodním vvznamu, jakožto o vdomém pomru Boha a lovka,
nemohlo bvti ei. Protože však náboženství nedalo se jen tak lehce

se svta odstranit, musilo se s ním poítat, ale poítati s ním jako se

vším, co lovka se týká, vysvtlovati jeho vznik konec konc fysikou a

biologii, ili pirozeným vývojem ze stavu zvíecího. Tak byl harmonicky

dovršen svtový názor pírodní.

Avšak názor ten udržeti se nedal. Duch odstrený a zanedbávaný

hlásil se vždy mocnji o své právo a dnes již takka svtový názor

s duchem poítající má rovnováhu s pírodním názorem o svt. A
tento obrat stopovali jsme v pedeslaných ádcích, vnovaných nkterým
novvm knihám z oboru náboženských djin vbec a djin náboženství

israelského zvláš. Bychom ješt lépe o vci byli poueni, projdeme tu

strun za vdcovství osvdeného apologety Dra. P. Schanze^i postup,

jakým se pipravoval a projevoval tento nový duševní názor svtový.

íšejvýznanjším hlasatelem náboženství pírodního je známý
A. Haeckeí. Popírá jsoucnost Boha. svobodu a nesmrtelnost duše lidské

a tudíž i všechno zjevení a náboženství na nm založené. Cílem jeho

je zavésti monistické náboženství vezdejšího života a tak osvoboditi

lidstvo od povrv a nevdomosti, jak tuto obojí vc náboženství zjeveni

má v záptí. Úhrn svých životních snah v tomto smru podal ve spise

„Die Weltrathsel. Gemeinverstandliche Studien uber monistische Philo-

sophie". Bonn 1899. Spisy jeho a všech jeho pívrženc jsou velice

rozšíenv a odtud si ásten vysvtlíme, pro velká vtšina spis,

jednajících o pvod náboženství, popírá všeho zjeveni a vysvtluje

náboženství pírodnickv (animismem atd.). Spisovatelé ti chtjí býti

vdeckými, moderními a proto se pidrží moderního pírodního názoru,

monismu. Dopodrobna je uvádti není teba. tená se s nimi utká,

jakmile o nkterý obor pírodní jen zavadí.

Pes to smr monistický, tebas nvní pevládající, není samovládný.

Iv nejvyšším rozkvtu monismu stál proti nmu smr druhý, duchovni

1) Vií sTheologische Quartalschrift* 1900, 327 a násl.
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nebo dualistický, a ím dále tím více pichází k svému starému právu.

A jsou to mužové jména svtového a v pírodních vdách nadmíru
zbhlí, již vždy veejnji k nmu se hlásí. Takovým jedním mužem
je proslavený r. Bois-Reymond. Díve byl též monistou, ale zkoumání
pivedlo jej k dualismu, jemuž dal výraz v proslaveném svém piznání
r. 1872. slovy: ignoramus et ignorabimus. V roku 189-4. pak, v poslední

své ei o neovitalismu, piznal se docela k pojmu o stvoení kosmu,
ponvadž jen tak možno rozluštiti nejvtší záhadu svta. — Druhý,
nemén znamenitý vdátor R. Virchow prodlal podobnou zmnu.
Z poátku své innosti, ano i uprosted ní ješt jsa monistou istého
zrna, odprcem anthropologického dualismu a veškeré transcendence,

r. 1877. na proslavené schzi pírodozpyt v Mnichov, v ei o svobod
vdy v moderním stát, zaujal stanovisko dívjšímu úpln protichdné.
Tetí znamenitý uenec, jenž dospl stejného výsledku svým bádáním,
je Wundt. Ve spise o duši lidské a zvíecí, vydaném ve druhém vydáni
r. 1892., odvolal první vydání, v nmž byl monistou, jakožto mladistvé

poblouzení a pidal se úpln ku stanovisku duchovnímu, dualistickému.

Práv tak K. v. Baer, znamenitý pírodozpytec, piznal se k dualismu
v bytosti lidské.

Znenáhla i filosofové pidávali se na stranu práv uvedených
pírodozpytcv, a to jak v Nmcích, tak jinde. Z Anglie na píklad je

spis, jejž sepsal ministr Balfour r. 1895. a peložil do nminy Kunig
r. 1896., pod názvem „Die Grundlagen des Glaubens". Spis zpsobil
pravou sensaci. Autor je rozhodný a šastný odprce naturalismu, uvádí
prkaznost empirismu na pravou míru a zejména praví, že „úpln pochybno
je mínní, jakoby pochybnou byla kterákoli vta theologická, nemá-li

opory ve vd a že musí býti nepravou, odpírá-li vd." V Nmecku
samém v tomto smru se projádil Spicker ve spise: „Der Kampf zweier

Weltanschauungen. Eine Kritik der alten und neuesten Philosophie mit

Einschluss der christhchen Olfenbarung." 1898. Praví výslovn, že doba
naše dá výhost empirickému materialismu a transcendentalnímu skepti-

cismu a uzná opt duchovní princip. V život praktickém vždy více prý
se pociuje poteba vyššího, idealnjšího názoru svtového.

Takovým tedy zpsobem pibližuje se obrat v myslích pítomného
lidstva, názor duchovní, názor idealnjší razí si cestu. Na tomto pod-
klad pochopíme obrat i v nazírání na pvod a vývoj náboženství,

výše v této práci ponkud naznaený. Tšíce se upímn z toho, ne-

máme vroucnjšího pání, než aby proud ten rostl vždy více. Nesmíme
ovšem si mysliti, jakoby názor starší jen tak brzy ustoupil, aniž mžeme
ve všem schvalovati spisy muž novému smru oddaných. Na mžeme
jako na skutenou vymoženost poukázati, je to, že tmito spisy uinn
byl prlom do názor, jež se zdály udusiti všecho duševní, vypuditi

ducha a duši naisto ze svta. Dá to ješt mnoho práce a namáhání,

než od tchto zaátk dojde se až k tomu, co musí býti cílem všech

uenc katolických, k plnému vdeckému uznání zjevení Božího, jak

je uchovává a vzdlává pimen potebám asu církev katolická.
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Píspvek k poznání lidu.

Usilovn se nyní na všech stranách pracuje o poznání lidu, hledí

se zachytiti co možno nejvíce zajímavých stránek ze všech obor a

odvtví života lidového. Snaha ta je nepopirateln dobrá a i prakticky

užitená. Zvlášt ovšem pro ty, kteí s lidem pímo se stýkají, tedy

pro uitele a knze. Cím lépe jsou obeznámeni s povahou a názory

lidu, tím více mohou na nj psobiti. Proto zajisté sluší schváliti

podnik, jenž práv v Nmecku se strany protestantské vstupuje v život,

podnik, jehož význanou známkou má b}'ti, co nejvíce využitkovati
materiálu lidovdného pro praktické psobení duchovních ve škole a

na kazateln. Prospekt tohoto podniku, asopisu: „Monatsschrift
flir die kirchliche Praxis, herausgegeben von Frof. Dr.
Baumgarten", praví o tom výslovn: „Dle našeho náhledu praktická

theologie musí se více pstovati deskriptivn, než systematicko-deduktivn.

Podmínkou rozvážného a úinného vlivu života církevního jakož i cír-

kevních a mimocírkevních kruh je dostatená znalost pítomného
náboženského života v jednotlivých církvích zemských
(ovšem protestantských) a mimo n. To vyžaduje popisu a vylíení

života náboženského v pítomnosti ve spojení s historickým jeho roz-

vojem na základ podrobné psychologické analyse národního charakteru

jakož i hromadných (Gruppen) i individuelných typ, s nimiž duchovni
pichází do styku. Dležitost tohoto nového odvtví praktické theologie,

jež mžeme krátce nazvati „náboženským oznalstvím lid"

(religiuse Volkskunde), pipojíme-li k tomu náboženskopsycho-
logickou charakteristiku, bude se vždy více uznávati."

Není pochyby, že i u nás asem podobný smr se projeví, aby
zužitkoval všechnu tu práci, jež posud v lidovd byla vykonána,
k praktickým úelm hlubšího psobení na lid. Z té píiny jest

si páti, aby „eský lid" a podobné asopisy co nejvíce byly inný.
Pi vší uznalosti za jejich piinní dovolím si tu poukázati strun
na jednu vc, která se všeobecn pehlíží pi studiích o poznání lidu,

která však nikdy by se pehlížeti nemla, ponvadž jinak všechen
ten lidovdný materiál až dosud sebraný je vlastn jednostranný a

staví lid do svtla mnohem lepšího, než skuten je. Mám-li užiti

porovnání, eknu, že se tu ukazuje stále jenom líc, pkné stránky toho

života, a úmysln (jak nkteí spisovatelé výslovn též podotýkají)

se zakrývá rub, stránky nepkné. A pece je známo, že kde mnoho
svtla, také mnoho stínu. Dovedu si ovšem podobné jednání vysvtliti

ohledy vlasteneckými, esthetickými a hlavn tím, že autor dotj^ný
nechce se vydati mínní tená, že schváln jen po nepkných vcech
pásl. Pes to však myslím, že v zájmu vdeckém a hlavn praktickém
více se odporuuje íci plnou pravdu, líiti lid tak, jak skuten je,

nezatajovati ani stinných jeho stránek.

Nemoha ovšem zde dopodrobna vc líiti, chci se omeziti na malý
praktický doklad, z nhož ponkud bude vidno, kam míím.
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Známá jest zbožnost našeho lidu, uctivost jeho k úkonm cír-

kevním, u mnohých i záliba v mj^stickém si pedstavování jev a pravd
náboženských. Tu dle úvahy hoejší již naped možno íci, že tato

práv vzpomenutá dobrá stránka v povaze našeho lidu bude míti i svj
rub. A pedpoklad tento možno i psychologicky ili vdecky odvodniti.
Uvádím zde mínní o tom, jak je podává Rudolf Lehmann^), pipomínám
však hned, že se nestotožuuji s každým slovem tu proneseným. Lehmann
praví: „Pohleme na prameny, z nichž náboženský život erpá svj
citový obsah. Láska k božstvu jest v náboženstvích, jež ji hlásají,

vždy mínna dle analog-ie lidského pomru píchylnosti a vrnosti, a je

pochopitelno, že nejpvodnjší a nejvnitrnjší pomry, jež lidi vzájemn
víží, na pedním míst slouží k tomu. aby byly analogiemi pro pomr
mezi Bohem a lovkem. Božstvo se jeví hlavn jako otec lidstva,

nkdy též, jako v kultu Mariánském, jako mateská ochrankyn. Avšak
vedle tchto analogií, jež bez ostychu vystupují a asto dogmaticky
oíficieln se hlásají, bží skryt, ale nemén úinn analogie

se životem pohlavním. Nejmocnjší proud, jenž lovka k lovku
táhne, nejvnitrnjší spojení, možné mezi dvma bytostma — jak by
mohlo býti jinak, než že se stává symbolem spojení lovka s božstvím,

a že se jím stává práv tam, kde touha po tomto spojení vystupuje silou

elementární, a kde náboženská nálada se nejvíce blíží extasi?"

Lehmann, jak z dalších slov vysvítá, má na zeteli hlavn suffistiekou

mystiku, a jen velice nepatrn kesanství, 2) proto není teba dále slov

jeho zde uvádti, kde mají býti toliko dokladem, že vedle ist nábo-

ženského momentu v život náboženském vždycky paraleln bží
také moment více mén smyslný, jsa pravým opakem povzne-

šenosti ducha náboženského. ím více duch lidský výše k nadsmyslnému,
transcendentalnímu se vznáší, tím hloubji tento smyslný faktor, city

mocn živený, hledí lovka zaplésti v hmotu. A na tuto okolnost

práv mlo by se více v líeních života lidu dbáti, nebo jinak by to

bylo líení jednostranné. Nejde tu v první ad o mystiku, nebo
vtšina lidu mystiky vlastn tak eené není schopna, ale jde tu o denní,

všední jevy v život obyejného lovka. Tu pirozeno, že pítomná
sta nemže vše pojati a podati, chce jen dokladem ku slovm výše

uvedeným na nkolika píkladech ukázati, že s uctivostí k úkonm
církevním paraleln bží jakási frivolnost k týmž úkonm; podobn je

tomu se zbožností, mystickostí a pod. Píklady ty podává nám e,
význam slov, na p. hanlivé píznaky slov a úsloví: biskup, crucifix,

hích (hích je v Uhích, pase tam híbata), janek, honzík, Ježíšek (po-

krytec), kaditi, korouhvika (ocas u krávy stekující), já t nauím
Krista Pána znát (zbiji). Chce-li nkdo knzi vynadat, pojistí se slovy:

Krom posvcení. To tam bylo laudamus íkají, je- li nkde hostina.

Selka, když jí chválili prase, jak je tlusté, ekla: však si nechá mini-

strýrovat. Zabijou-li prase, íkají: mají tam nebožtíka, pjdeme na

*) »Archiv fiir systematische Pbilosophie«, 1896, str. 66 n.

^) Dle toho bylo by teba trochu poopraviti názory, jaké o této vci projeveny

jsou v »Naší Dob« V. 151, akoli i tu leccos k pemýšlení vážnému je podáno.
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zpívání (jíst). Nunvice íkali staí jeptiškám. Muž nadává žen nebo
žena muži: ty vornáte. Dále: vzal ho na paškál, poktíti (rozbiti, roz-

tlouci, zbryndati pivo a pod.); rženec (ada uzenic), sacramentum, divný

svatý, svatý utinos, svatý bouchal (dám ti na cbrám Pán svatého

bouchala) atd., vobimovat, ten ho žehnal (nadával mu, proklínal) atd. atd.

Z tchto nkolika píklad, jak mn práv pipadají, vidti, že mnohá
slova, jichž jinak se užívá jen k posvátným vcem, na oznaení nábo-
ženských úkon, v lidu jsou užívána na vyjádení vcí smyslných ve
špatném smyslu, ano nkdy i híšných a frivolních. A pece jsem se

jen lehce vci dotkl, pi bedlivjším pozorování a pi hlubším zajetí

do života našlo by se vcí více, ješt podezelejších. Z toho již vidti,

že obraz lidu, jak obyejn se jeví v sebraném materiálu lidovdném,
neodpovídá skutené povaze lidu.

Píklady k slovm výše uvedeným podává nám i skutený život.

Vzpomínám si tu na mínní, rozšíené mezi svobodnými dvaty, že
které nevynechá ani jednou májovou pobožnost, jist se vdá toho roku.

A skuten dle toho se jedná. Co tedy jinak se zdá býti zvláštní ná-

boženskou horlivostí, má mnohdy svou píinu a úel ve vcech velice

smyslných. Podobných jev zajisté zase mnoho by se shledalo.

Již u dtí školních možno pozorovati, by i ješt ne pln vdomé
poátky tohoto dvojího proudu. ekne se, že je to dtský nerozum
a pod. Ale teba uvážiti, že se takové vci povídávají, když bvvá více

dtí pospolu, a mimo to, a to je hlavní, nezstane to pi tomto názoru,

ale psobením anthropomorfismu jde se dále a následek všeho je hrub
smyslná pedstava o vci duchovní. A jednou když nco podobného
v duši dítte se usadí, roste to v ní, a stíží jde to úpln odstranit.

K opravám diplomatáe moravského.
Píše Fk. Snopek, k. a. archivá v Kromíži.

ccxvn.
88. Biskup Jan. Brno, 24. ervna 1371. — G. 1. c. o.

Peet na pergamenovém proužku ve vosku erveném velmi dobe
zachovalá, pedstavuje obraz biskupa podgothickým baldachinem stojícího

v plném ornat biskupském s pravicí k požehnání pozdviženou s berlou

v levici; po obou stranách mající znak biskupství Olorauckého. Legenda
zní správn tak: DEI. ET. APLlCE. SEDISM^^RACIA. OL. EPS.
REGALIS. CAPELLE. BOEMIE. COMES. lOHES.

Záznam zcela zetelný: littera Johannis episcopi super penis
hominum monasterii etc. non tollendis per quemquam nisi
per abatissam et conuentum. — Dr. Lechner udává jej zcela

chybn: litera solucionis Monasterii super penis hominum
Monasterii etc. non ullum per quemquam nisi Abbatissam et Conuentum.
Smysl toho všeho?

Hlídkfl. 13
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Pod záznamem rasura veliká na rub, snad vyškrabán záznam
starší, by na míst jeho psán byl nový v osmnáctém století.

Str. 110. . 5. prestiterit dle orig. pstiterit, snad mlo na míst býti perstiterit?

. 6. originál: subsides subditi et censuales;

. 12. „ omylem: administracione místo: administracioni

;

. 20. z originálu schází práv celý ádek po: competere: et per ante-
dictum Leupoldum contrauentum fuisse errore et ex-
cessu notorio dicimus pronunciamus diffinimus et; a

pak teprve následuje: tenore presencium etc.

CCXVIII.

92. Olomuckd kapitola. 30. záí 1370. — Koncept statutu kapitolního

str. 14

Str. 113. . 3. statut: negligi;

. 5. statut: propter incertos diem et horám;

. G. „ conueniendi hactenus capitulum, „aut intrandi" omylem vy-

necháno;

. 9. statut ordinamus: Canonici singuUs ferns sextis post missam
defunctorum mtrent capitulum diebus uero nouem lectionum post

tertiam, quod de cetero cuiuslibet septimane feria sexta atd.

. 15. statut: interesse. Non intrans capitulum caret distribucione et

o-ffertorio ipsius diei. Alioquin etc.

CCXIX.
97. Adam z Prus. Pustimé, 7. prosince 1370. — G. I. c. 6.

Záznam: littera super v quartalibus in villa Praus, a

ne: litera super qualibet in villa Praus. Na pergamenových proužcích

sedm peetí dobe zachovalých až na tvrtou, která jest hodn otena.

Str. 119. . 1. pariter^^we et consensu;

. 2. hereditarie vendidimus vendita vendita tradimus et resingnamus,

vendita omylem dvakráte;

. 4. má originál omylem nejen vna curticula, jak Dr. Lechner po-

znamenal, v ablativ, ale i soluente;
. 6. má originál omylem: dinoscimur tenuere, místo: tenere, jak tištno;

. 7. má originál: munde religionis domine, ne: eiusdem etc.;

. 10. „ „ proculmota a . 23. proculmotis;

. 25.
y, „ aut aliam etc. (a'), ne: vel;

. 26. „ „ Adam aut mater ipius (a'), ne: vel;

. 32. „ „ vt supjva expressantur, nel) ára, kterou jest petržena

litera ^^^ náleží k „em'gntib;'' v ádku následujícím;

. 33. „ „ aut alias exinde contractis (a'), ne: vel alias exinde

contractis;

. 35. „ „ per omnia fuerit satisfactum;

r. 36. „ „ Buskonis;

. 37. „ „ Datum Pustmyr.
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ccxx.
98. Jan markrahi. Brno, 1370. — Kopid pergam. fol. II. v.

fítr. 120. . 3. kopiá: de Cinneburg alias de Towaczow;

. 21. kopiá: usque ad fluuium etc. et a fluuio;

. 22. „ usque ad Humen Morawa et a flumine Morawa etc.;

. 25. „ ac sepium necessitatihus (asi: líctib;) t. na dlání plot,

ne: sepium utentibus;

. 30. „ extunc.

6tr. 121. . 18. succisione Dr. Lechner myln: successisse, kopiá správn:
succisisse;

r. 29. kopiá: ad meatum fluminis canapum inmergatur;

. 30. „ incipiendo a villa Lobodicz, ne: impedimento;

. 32. „ attemptare;

. 36. „ desideraí?iW3 et petiwžs reuerendi etc. Johannis.

CCXXI.
100. DHích Smil a Svach z Kninic. 1370. — G. I. c. 7.

Xa rub záznam: Ista littera pertinet ad plebaniam in

Bucz. Další poznámka zní správn: Nota. Census huiuslanei,
XVI grossi in feste sancti Georgii et XVI i n feste sancti
Wenceslai. Item possesseripsiuslaneidebetararevnum
diem super yemalia secundum super estiualia et intro-
ducere annonas dues die (sic) in messe de decimis. Item
HII'" gallinas et xl oua ad festm sancti Wenceslai.

Omyl Dra. Lechnera záleží v tom, že po „arare" místo správného

vnum diem etl vindemiare; nepochybuji, že by jeho samého bylo

pivedlo k správné etb jestli ne záznam zde zcela zetelný, tedy jist

ono „secundum" a dále „duos dies", kdyby byl pehlížel ješt
jednou svou práci.

Proužky pergamenu, na nichž visí peeti 1., 2., 4. a 6., jsou ásti
staršího pepisu naší listiny, istji psaného než ona.

ccxxn.
159. Biskup Jan. Zámek Mirov, 12. kvtna 1372. — Kopid G. sr. 73

Dr. Lechner: Druck richtig.

6tr. 183. . 7. kde jest atd., vypuštno pouze: slovech punktích slovo
od slova jakož se píše nahoe;

. 8. kde jest atd., vypuštno obyejné rení pro krátkost: chtíce aby
to naše obnovení, schválení, a potvrzení u vné celosti

a zdržení zachováno bylo, nejina než jakoby[lo]i první;
. 10. kopiá má: Na svdomí také toniii, k listu atd.;

f. 12. kopiá má sice skuten: v stedu oktávem, ale mohla právem

býti dodána pedložka p>ed oktávem s patinou poznámkou.

ccxxm.
169. Týž hiskup. Olomouc, 3. listopadu 1372.— Kopid pergam.fol. N. IV. v.

fitr. 193. . 13. kopiá má: singi7^atim, ne: singulatim;

. 16. kopiá má: auctoritate nostrrt pontificí^/^;

13*
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. 23. kopiái- má: intuitu;

. 24. „ „ distulerunt . . . preventi, místo konjektury: ommiserant...

preveniti;

. 29. „ „ vicarius, ne: penitus;

. 37. „ a respondebit (rndebit), ne: prouidebit aniž, jak Dr. Lechner

te: rendebit (sic);

Str. 194. . 1. dyaconus ydoneus infra annum in presbiterum ordi-

nandus, ne: nominetur prebendarius

;

. 4. . . . p e r d u r e t et vnum v i d e 1 i c e t ex prebendariis, ne : perseueret

et vnum presentet;

. 5. kopiá má: saltem opravené samým opisovatelem

;

. 6. „ správn má komma po „ecclesie", ne po: deseruierit;

. 7. „ commemoracione;

. 15. j, ei... (. 10.) consensum... adhibemus, ne: et.

CCXXIV.
183. Týz biskup. Olomouc, 24. línora 1373. — Kopiá pergain. fol. X. v.

Str. 205. . 14. kopiá má myln: ibidemJ^místo : idem.

Str. 206. . 4. kopiá správn: fraudewtur';

. 0. kopiá správn: episcopi supradcí* (místo: supradita, což jest omyl

tiskový);

. 1 2. „ apostoli g 1 o r i o s i

;

. 13, „ de Dobrenecz.

ccxxv.
224. Ti)z biskup. Mírov, 1. srpna 1374. — O. I. a. 1.

Pee na pergamenovém proužku v erveném vosku dosti za-

chovalá. Xa rub záznam : Super curia in Quyttein. íslo ru-

mlkou: III 1.

Str. 239. . 3. originál: mííte, ne: mute;

. 4. originál: geslechte, ne: gescZ/lechte;

. 10. „ Ingesigl.

CCXXVI.
227. Kapitola olomuchá. Olomouc, 13. srpna 1374. — E: I. a. 9.

Str.- 241. . 5. originál: vrgente con-iCÍencia,'^ne: vigente.

Str. 242. . 7. „ Olomuncz, ne jak opravuje Dr. Lechner: Olomun^z,

nebo by potom bylo trelia ísti dsledn i str. 241. . 3. a 7. Fritzendorff.

CCXXVII.

236. Bedich dkan. KrouK^iž, 18. ijaa 1374. — Kopiá pergam.fol. O. I. r.

Str. 249. . 4. kopiá: gewidemit;

. 7. kopiá: seineíi weike (sic).

I
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Dr. Jaroslav V. Sedláek: Výklad posvátných žalm a biblických

chvalozpv breviáe. Díl I. Úvod a Ž. 1.— 71. Nákl. Ddict\n sv. Prokopa.

. 41. Str. LVIII a .jG8.

Zase jedenkráte událost v theologické literatue naší. A to ne

pouze „theologické" ve vlastním slova smyslu, nebo i archeologu a

filologovi je tu podáno tolik zajímavého a cenného, že i širší vrstvy

uenc by si vzácného díla tohoto mohly s prospchem všimnouti.

Zde teba se ovšem spokojiti pouhým nástinem obsahu. Úvod
vyliuje vniterné i zevnjší djiny žaltáe v židovstvu i v kesanstvu.

Výklad v I. dílu probírá dv knihy žalm, každý žalm vysvtluje verš

za veršem slovn filologicky, ovšem se stálým zetelem k textu hebrej-

skému a ke smyslu srozumitelnému, pak ve významu mystickém a

mravním, konen poukazuje se na liturgické upotebení.

Dílo však poutá nejen tím. co podává, nýbrž ješt snad více tím.

00 slibuje. Považte, že má senám dostati konen též úvodu do knih
St. Zákona, biblického zempisu, djepravy a theologie St. Z.! Nuže

zda Bh! —
Jednu nemilou vzpomínku vyvolává v lovku každý výklad

Zalmú. totiž vzpomínku na pramizernou úpravu breviáe,
záležející hlavn v nesrozumitelnosti žalmové latiny. "Mimovoln tu

napadne, že píslušné instance starají se píliš mnoho o vci vedlejší

a píliš málo o tuto tak dležitou. Nemže každý studovati celé exegese

Žalm, a na konen dvojí práce, špatný peklad a k nmu výklad,

když by dobrý peklad vše spravil'?! V uebnicích liturgiky a pastorálky

se sice stereotypn opakuje, jak vzorn breviá zaízen, ale je to jen

konvencionelní nepravda. Knžstvo samo by mlo njakým zpsobem
se zde o nápravu ozvati. Dilexi decoremDomusTuael Psallite sapienteri

Frank: Teorija cennosti Marksa i jeja znaenije. Petrohrad 1900.

Kniha Frankova je cenným rozborem a zdailou kritikou theorie

Marxovy, již v poslední dob tolik pozornosti se vnuje. Avšak stano-

viska, s nhož Frank posuzuje ekonomickou theorii Marxovu, nelze

vždy pijímat.

Nikolaj Berajeo: Subjektivizm i objektivizm v obšestvennoj
filozofii i. Kritieskij eud o N. K. Michajlovskom. S predislovijem

Petra Sruve. Petrohrad 1901.

V obšírné pedmluv ku knize X. Berdajeva snaží se P. Struve

dokázat lživé stanovisko sociologa N. Miehajlovského, jenž nevdecky
míchá spolu dvojí stanovisko, subjektivn-psychologické a objektivn-

gnoseologické. Ale Struve sám bojuje proti Michajlovskému projevuje

vtší S3'mpathie s ním než s orthodoxním marxismem, do nhož by rád

vnesl idealistickv proud, jehož v nm není. Co se týe studie N. Berdajeva,

první ást její vtipn probírá biologickou konstrukci systému Michaj-
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lovského, druhá však ást, vnovaná kritice marxismu, blíži se názorna
P. Struve a trpí všemi nedostatky tohoto. Pokus N. Berajeva sestavit

jednotu svtového processu a sociologického je nezdailý.

G. elpanov: Mozg i duša. Kritika materializma i oerk sovremennych

uenij o duše. Petrohrad 1900.

Professor elpanov dkladn rozbírá t. zv. materialistické uení
a dokazuje, že uení to ped kritikou neobstojí. Ukázav, co je materia-

lismus, dokazuje velmi pádnými dkazy, že je podstatný rozdíl mezi
tlesným a duševním svtem.

Dr. Carl Holzhey: Das Buch der Konige. (Reg. III. IV.) Unter-

suchung seiner Bestandtheile und seines literarischen und geschichtlichen

Charakters. Múnchen 1899. Str 63 v S".

Autor, katolík, hledá a pesn uruje prameny, jichž spisovatel

pvodn jediné knihy královské použil, vymezuje, co si z nich vybral

a co pidal, a dle toho objasuje jeho názor, methodu a úel. V knize

samé rozeznává ti periody: A) Djiny Šalomounovy (I. Kr. 1— 11),

B) souasné djiny Severní a Jižní íše až do roku 722. (I. Kr. 12^

11. Kr. 17), C) djiny Jižní íše a zajetí až do r. 561. (II. Kr. 18— 25).

Již v A) odvolává se sv. spisovatel 11*^ na „Knihu djin
Šalomounových", která mla^ za úel (dle Holzheye) dokázati

legitimnost, nastoupení, moc a slávu Šalomounovu a vykouzliti Israelským,

pedstavu o íši píštího Messiáše. Sepsána byla brzo po úmrti Šalomounov,
a a jest jednostranná, pece má pesné historické údaje (15). Po letech

nezbylo však z této národní slávy leda velechrám jerusalemský, i za-

adna souvislá, souasná zpráva o stavb chrámu mezi 5^^ až 8*^®

„Knihy djin Šalomounovy ch." Sestavena byla od knze jeru-

salemského, ale pro množství nesrozumitelných výraz technických „opra-

vována" a „doplována", tak že si nemžeme vytvoiti jasný obraz stavby.

V B) poukazuje sv. spisovatel na „Knihu letopis králv
israelských" lé^^ et passím a na „Knihu letopis králv
judských" 14^9 et passim. Tyto „Letopisy" obsahovaly: a) Jméno
královo, dobu vlády, zmínku o matce (pro mnohoženství). smrt, poátek
a konec panovnických rod. b) Války, neštstí, zápletky palácové.

c) Stavbu, náboženskou povahu krále a lidu, pomr k souasným prorokm.
V Severní íši sahaly až do r. 722., v Jižní až do r. 600. Dle

Holzheye nejsou to souasné zprávy úední i státní letopisy, nýbrž

nábožensky a národn zpracovaný djepis národa vyvoleného z doby,

kdy již pobledla politická moc národa i sláva královská a uplatnil se

vliv prorok, t. j. kolem roku 600. ped Kristem Pánem. Spisovatelem

obojích „Letopis" byl jerusalemský knz, jenž erpal ásten ze-

státního archivu, hlavní však pozornost vnoval malým „Zprávám
o prorocích", které místy doslovn uvádí. Tyto „Zprávy o prorocích"

byly sestaveny vtším dílem od jejich ueník nebo vrstevníkv a mají

dobré historické jádro. Nejdležitjší z nich je „Zpráva o Eliáši"

I. Kr. 17— 1921, jenž tak mocn hýbal celým Israelem za vlády Ahabovy-
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Popisy jsou tak vrné a rení tak archaické, že se všeobecn uznává

její vznik již v druhé polovici 9. století ped Kristem Pánem, ale

Holzhey soudí, že nesahá leda do 7. století a že si z ní sv. spisovatel

vvbral jen nkteré ástky (32). Podobn zní jeho úsudek o „Zpráv
o Eliseovi" (I. Kr. 19, II. Kr. 2—13). V této rozeznává zprávu o ve-

ejné a politické innosti Eliseov, které již autor „Letopis" použil,

od sbírky povstí kolujících o zázraném muži, z níž teprve spisovatel

„prvotné" knihy královské erpal.

Myslí totiž Holzhey (contra Cornely. Schanz, Kaulen), že sestavil

z hoejších pramen jerusalemský knz-vlastenec djiny národa vy-

voleného v dob, kdy již pedvídal neodvratný pád, ale pece ješt

chrám jerusalemský stál, tedy mezi 600—587 ped Kristem Pánem,
a nazývá toto dílo „prvotná kniha královská" (35—40).

Jerusalem padl, chrám zboen, bohoslužba pestala a pece uzavel
Hospodin vnou smlouvu s národem israelským . . . Kdo to zavinil?

Jahve se mniti nemže, zmnil se tedy národ, nedodržel podmínek,

zasloužil trestu. To vdí myšlenka, kterou se snaží dokázati sv. spi-

sovatel naší kanonické knihy královské. Jeho prameny již známe,

proto ukazuje Holzhey, co našel jinde. Tak pedn opsal z neznámých
úedních dat asové údaje o každém králi zvláš, kterých nebylo

ani v „Letopisech" ani v ostatních uvedených pramenech, a upravil

synchronisticky sám jednotlivé údaje. Mravní povahu krále po-

suzuje dle tchto požadavk: a) král musí hájiti a šíiti úctu Jahve;

b) musí vymýtiti modloslužbu, c) musí dbáti rady prorok, dj nemá
trpti, aby byl Jahve uctíván obtmi mimo chrám jerusalemský.

Dle toho ídí sv. spisovatel svj posudek, osnuje pragmaticky

dsledky a vybírá si z hoejších pramen jen to, co ten neb onen
požadavek objasuje. Sestavil pak sv. spisovatel naši kanonickou knihu
královskou dle Holzheye nkdy kolem r. 545. ped Kristem Pánem,
nebo se zmiuje o vysvobození Jojakinov II. Kr. 25-' a o pokojném
jeho následujícím život, ale ješt nikde neprobleskuje nadje v brzký
návrat. Jména sv. spisovatele neznáme, ale jisto jest (dle Holzheye), že

žil v knžských kruzích, a sice v Babylonsku, nebo mluví o íši

Šalomounov I. Kr. 4-^ j^ko za Eufratem ležící, uruje rok a den dle

úedního zpsobu babylonského (II. Kr. 25^), všímá si jako nikdo jiný

ve Starém Zákon letopotv, uvádí podrobný popis chrámu, k emuž
prý jej ku všemu pimlo okolí babylonské. Tato ást (51—54) se nám
nejmén zamlouvá, nebo z ní probleskuje názor, jakoby teprve pod
vlivem babylonským byla vznikla Genese a následující knihy historické.

Zajímavo je rovnž místo, jímž Holzley koní své dílo: „Spisovatel

královské knihy kreslí svj djinný obraz dle svého úelu, posuzuje

jednající osoby dle svých mravn-náboženských názor. Dle toho

dsledn obráží se jeho náhled o významu a úinku historických initel
jak v eech a jednáních osob tak v posudcích jednotlivých událostí,

pokud toho dle mínní spisovatelova vyžaduje stanovený úel."
Jeto pravd a?

V Olomouci, v lednu 1901. Dr. Alois ^NIisil.
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JiH Saliula: Význam a dsledky husitství. Díl II. Husitství v praxi.

V Praze 1900.

Spisovatel dospívá k tmto výsledkm: Za hnutí husitského širší

vrstvy lidu ze zabrání církevního jmní nemly užitku pražádného a

uchvácené jmní neocitlo se v rukou lepších; knžstvo dostalo se úpln
do podruí panského, až stav knžstva kališného stal se vskutku horším,

než katolického ped husitskými válkami; víra i mravy všeobecn se

zkazily a místo obrodu mravního holdováno nevázané „svobod"; lid

prve svobodný byl ujamen; husitství stalo se píinou krutých svár
v národ a pipravovalo cestu protestantství, které u nás šíilo nmeck}-
živel; husité zasadili smrtelnou ránu samému ohnisku vzdlanosti,

universit, a zniili památky kulturní vysplosti naší. Jméno Hus je

pro nás upomínkou kruté nesvornosti, nikoli železné a úspšné koncentrace

národní. — These tyto jsou správné a všeho povšimnutí zasluhují, —
ale páli bychom si více spojitosti, prohloubení a ješt bedlivjšího vy-

šetení pomr.

Dr. E. Muška: Katechismus zempisu. Díl I. Zempis všeobecný.

Nakl. Hejda a Tuek v Praze. Str. 221.

V. J. Procházka rediguje novou tuto sbírku „Illustrovaných
katechism nauných." Forma I. svazku není sice katechetická,

illustrace nkteré jsou opotebením již hodn chatrné, ale širším vrstvám
se sbírkou tou mže dobe posloužiti, bude-li v rukou odborník, kteí
pedmt ovládají a proto umjí vybrati vci dležité a o nich dle

pravdy psáti.

V I. díle tomto, spracovaném prý dle vzoru Peschelova, podán
zempis všeobecný; mathematický odkázán do hvzdáského. Látky
umístno tu dosti mnoho, sloh je prostý a obsažný. Výmry jsou celkem
pesné, mohly by snad býti jadrnjší. „Jezerem nazýváme vtší
spoustu vody, samoinn v jezerní van shromáždnou" atd. (str. 73).

V zempise zaujímá zajisté dležité místo Písmo, jež nezmínno.
Anthropologické stanovisko pouze naznaeno dle výstedního darwinismu.

Vývoj náboženství vylíen nesprávn naturalisticky, o pvodním mono-
theismu ani slova

Josef Klika: Malí svtlo. Pírodozpytné povídky o obrazech stínových

a zrcadlových. Nakl. F. šimáek v Praze 1901. Str. 113. Cena 1 K 20 h.

Knížka pro studující mládež nejen pouná, ale též ušlechtile

zábavná. Pravidla o užívání vdy fysikalní jsou tu provedena velmi

pkn a názorn. Obrazy jsou pesné a isté.

HrahéLev N. Tolstoj napsal dv nová díla, román „Otec Sergij"
a drama „Trup". V novém román pokusil se nakreslit rozlad a silný

náboženský boj v duši mnicha otce Sergije, jejž považují vící za

svatého. Než vstoupil do kláštera, o. Sergij byl vynikajícím lenem
velkosvtské spolenosti a žil zcela po svtsku. Drama „Mrtvola"
skládá se z 15 výjevv, uvádí nás v kruh „malikých lidí", trápících se
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V denním boji o život, v kruh vývrhel lidské spolenosti, mstského
proletariatu. Sujet dramatu erpal autor ze skutené události, projednané

u soudu, již mu vylíil pedseda tulského okružního soudu X. Davydov.

B. J. Kronhauer: Jizvy. Nakl. Hejda a Tuek v Praze. Str. 211.

Povídky prostední, nkdy i mén než prostední ceny. Je v nich

sice hodn bídy, hmotné i mravní, ale tak jaksi novinov podané, ne-

sympathickj. „Tžké omyly" nemají vbec básnického jádra-, „Jizvy"

jest umlstka penášející nové heslo „bestia triumphans" na hospodáe,

jenž dal kopec jakýsi rozkopati, aby nabyl uleželé prsti, nad ímž
jakýsi venkovan hoekuje!

Šelma Lagerlofová: Antikristovy zázraky. Ze švédského pel. O. S. Vetti.

Ottovy „Laciné knihovny národní" . 185. Str. 4G8.

Kniha podivná obsahem i skladbou. Z poátku jest jaksi mlhavá,

útržkovitá, episodní, teprve pozdji se místem i osobami více sousteuje.

Dj vine se kolem tajemné sošky Bambina z Araceli, její psobnosti

provázené vrou i povrou obanstva. Kzné povry sicilské vystiženy

znamenitou názorností, jemným, soucitným humorem. — K lidové etb
se kniha mén hodí. jelikož ostane z velké ásti nesrozumitelnou.

Jan Václav z Finberka: Mezi tkalci. „Ludmila" III. 3. Str. 159.

Drobné obrázky z té známé veliké tkalcovské bídy, hmotné

z pravidla, asto i mravní. Pan spisovatel rád ostatn ješt pibarvuje

na erno, málokdy nechá proniknouti paprsk svtlejších. Kdyby kresby

takové dovedly vzbuditi více úinného soucitu mezi obecenstvem, bylo

by zajisté i bez veliké umlecké ceny úelu jejich dosaženo
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Kámen z Rosetty. (O.) Angliané umjí znamenit sbírati, snášeti,

prakticky zužitkovati cizí nálezy, ale sami nejsou s to, aby se pohroužili do

hlubší, dmyslné práce. Tak zstal po nkolik let náš kámen v British

Museum nepovšimnut. Teprve když francouzští badatelé se dotazovali, co se

s ním stalo, vnoval mu vtší pozornost Thomas Young a poznal, že obsahuje

ecká ást výnos eg}'pt6kého knžstva o úct Ptolemaea Epifana s dodatkem,

aby byl sepsán „svatým písmem, lidovým písmem a eckým (ha-nebu) písmem."

Z tohoto bylo zejmo, že jest demotická i hieroglyfická ást pouze pekladem
t<?xtu eckého, a že není tudíž možno, aby hieroglyfy odpovídaly uritým
pojmm. Nebo jméno Ptolemaeus nedalo se pece znázorniti pojmy, nýbrž

bylo teba je pepsati uritými písmenami. Ale kde stojí v texte hieroglyfickém

jméno královo, i která písmena hieroglyfická odpovídají eckému Ptolemaeus?

Tu pisplo dívjší pozorování, že bývá totiž na chrámech egyptských vedle

hlavy reliéfu královského umístn podlouhlý prsten vyplnný hieroglyfy a

znakami, o nichž se soudilo, že tlumoí jméno královo. I hledal Young
podobný podlouhlý prsten v nápisu hieroglyfickém, když ho tam skuten
našel, navrhnul pro jednotlivé ásti slova Ptolemaeus egyptská písmena.

Totéž však našel i francouzský uenec Francois Champollion, jenž

nezstal pi pouhé domnnce, ale dle obraz ve zmínném díle, „Déscription

de rÉgypte"^ se snažil pravdu svého objevu dokázati, což se mu též zdailo.

Zpozoroval na obelisku z Philae prsten s týmiž znakami jako v prstenech

kamene z Rosetty, i tvrdil, že obsahuje též jméno Ptolemaeus; ale \'edle stál

jiný, mnohem delší, jenž obsahoval pt znaek domnlého jména Ptolemaeus

a šest znak neznámých. I dosadil Champollion známé znaky a seznal

k nemalé radosti, že odpovídají svým umístním úplné stejným hláskám ve

slov Kleopatra, které taktéž bylo užíváno od Ptolemaeovc. Tak ml
Champollion znaky pro a, e, I, m, o, p, r, s, t, h, a když je dosadil do jiného

prstenu, etl slovo Alexentros, ímž nejen jeho domnnka dotvrzena, ale

získány znaky pro h a n. Brzy ml znaky pro veškeré hlásky a mohl

právem íci, že není písmo hieroglyfické symbolickým, nýbrž hláskovým,

jemuž jsou pouze k lepšímu porozumní sem tam pidány obrazy pedstav.

Než Champollion dospl ješt dále. Nespokojen památkami v muších evropských,'

odešel do Egypta na míst studovat své zamilované vdy. Tu poznal mluvenou,

koptštinu a k nemalému údivu shledal, že odpovídají mluvená slova koptská

úpln slovm, která etl v nápisech hieroglyfických. Studoval tudíž koptštinu

a za krátko uml hieroglyfické památky nejen ísti, ale též pekládati a

mohl sestaviti mluvnici egyptštiny, ímž nastala egyptologii doba zlatá.

Egyptština mla pvodn podobn jako dle názoru Delitzschova i

babylonština znaky pro 21 souhlásek, kteréž znaky byly prvotné obraty

kratikých, touž souhláskou poínajících slov. Tak znailo t bochník chleba,

egyptsky ta, r pootevená ústa, egyptsky ro, d ruka, egyptsky dot atd.

Podobn jako ostatní ei východní nemla však pražádných znak
pro samohlásky, proto je teba, aby rozuml ei, kdo chce takové souhláskové

písmo ísti. Ze je tu omyl snadný, je zejmo, proto si Egypané nkdy vy-
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pomáhali znaky ', j, »:, které ne nkterým samohláskám nejvíce blíží. Ale

ani to nepostailo, i jali se kresliti obraz pedmtu vyjádeného pedcházející

skupinou souhlásek. Tak za souhlásky nfr nakreslili loutnu a každý vdl,

že má ísti nefér = loutna, za souhlásku s nakreslili husu a etli hneíl

sa = husa, za skupinu jjr nakreslili pdorys domu a etli per :^ dm atd.

Tím se stalo jejich písmo dosti jasným a itelným, ale zárove píliš-
,

rozvláným, i poali krátiti. Vynechávali totiž vypsané souhláskové skupiny

a nechali pouze obrazy uritého pedmtu. Tak nepsali již nfr, nýbrž naki|eslili

pouze loutnu, nepsali s, nýbrž obraz husy, pr, nýbrž obraz domu atd. Ze to

nebylo na prospch jasnosti, jest pochopitelno, a to tím více, když se snažili

tvmž obrazem pedmtu konkrétního vyjáditi i pojmy abstraktní, které se

nedaly zobraziti.

Ale i tu si dovedli pomoci a vyjadovali pojmy absti-aktní obrazy

konkrétními, jichž jméno na n svým z%-ukem upomíná. Tak upomíná jméno

nefér = loutna svým zvukem na nóer = dobrý, a ponvadž jsou

souhlásky obou stejné, vyjadovali oba pojmy tím obrazem loutny, sa=:husa
upomíná na s

a' = syn, i nakreslili husu, a tená se ml dovtípiti, kde

se jedná o ptáka, kde o lovka. To se dlo u mnoha jiných slov, a ná-

sledek toho byl, že ztratily etné, nejastji užívané obrazce pvodní význam

a kladly se místo uritých slabik, k nimž se pipojovala pouze koncová

souhláska, a každý písa ml vdti, které slovo se vypisuje hláskami, které

se znaí obrazci a které se skládá z obou.

Psali pak hlásku za hláskou, slovo za slovem bez všelikých rozdlo-

vaích znamének, ím však bylo asto nejisto, kde slovo koní a kde poíná j

než pomohli si též zde.

Shodli se totiž na stálých urovacích znaménkách, která kladli za

jednotlivá slova. A tato urovací znaménka volili tak, aby odpovídala pojmu

pedcházejícího slova. Tak najdete za každým slovem jednajícím o lovku
obraz sedícího muže, za slovem souvisejícím s inností úst obrazec muže

držícího ruku u huby, za pojmem njak spíznným s uchem obrazec useknutého

ušního boltce atd.

Tím strun naznaeno, jak teba pohlížeti na hieroglyfy, které takovou

úctou naplují nezasvcence. Xení nesnadno je ísti, nebo jsou jasnjší než

kterékoliv staré písmo Wchodní. Jest jen teba zvyknouti si asi na 5UU rzných

skupin a pomocí determinativ možno rozluštiti kterýkoliv nápis hieroglyfický;

nebo nejen že jsou jednotlivá slova pesné oddlena, ale také jsou jednotlivé

znaky umle provedeny a peasto barvami pirozen znázornny, tak že

není možná mýlka. I mžeme smle tvrditi, že se žádné východní písmo

tak lep nevyjímá, jako práv hieroglyf}'. Ale práv tato lepost je píinou,

pro se nám zachovalo pomrné tak málo dležitjších text historických.

Kdežto totiž v Babylonsku zdobili královské paláce, chrámy a veejné

stavby rznými soškami, sloupovím a vlisy, užívali v Egypt stavitelé

hieroglyfických nápis za výpl a výzdobu prázdných stn. Tu pak užívali

nejpknjších znak seskupených v pesné stanovené vty, které se stokrát

a stokrát s pouhou zmnou králova jména opakují na nižných stavbách staré,

stední i nové íše. Kamenníci egyptští tím dosáhli svého úelu, ozdobili

stny, ale nám málo posloužili, nebo nepovídají nic nového.



1_96 Sni-;^.

Užívání hieroglyf k ornamentice je též píinou, že pí5í jeden ádek
od pravé ruky k levé, druhý od levé k pravé a asto též jednotlivá slova

téže vty nikoli vedle sebe, nýbrž nad sebe, dle toho, jak jim staí místo.

Veškerá tato pozorování patí Champollionu, jenž uložil své bohaté

vdomosti v monumentálních dílech, i)

Od tch dob se pouze staví na základech Champollinovýcii, tíbí .se

názory jeho a vydávají se staré názory egyptské. Nejdležitjší dílo tohoto

oboru jest „Denknialer aus Agypten und Athiopien nach den Zeichnungen der

von Seiner Majestát dem Konige von Preussen, Friedrich Wilhelni IV., nach
diesen Lándern gesendeten und in den Jahren 1842— 1845 ausgefiihrten

Expedition auf Befehl Seiner Majestiit herausgegeben und erláutert von
C. R. Lepsius. " Obrovské dílo vyšlo v Berlín 1850— 1859 ve 12 svazcích

ve folio a obsahuje 80 vtšinou barvotiskových obraz.^)

Lepsiovi patí též zásluha, že rozptýlil poslední pochybnosti o správnosti

tení i pekladu hierogM. Byl totiž roku 186G. upozornn od Francouze
Oambarda na vápencový balvan v mstišti Zvánu, starém Tanis, na nmž
prý vryta jakási zpráva dvojím písmem. Lepsius se odebral na udané místo

a našel balvan 2-22 m vysoký, OTS široký a 0-40 tlustý, z polovice za-

sy])aný a na nm 37 ádk psaných hieroglyfy a 70 písmem eckým. Kdežto
pak byla hieroglyfická ást nápisu z Rosotty, až na jméno královo, skoro

neitelná, byl tu obojí nápis dobe zachován i mohla hýú provedena velká

zkouška, zda bylo dosavadní tení a peklad hieroglyf správným. To uinil

Lepsius ve svém díle „Das bilingue Dekret von Kanopus in der Original-

grosse, mit Ubersetzung und Erklíirung beider Texte", Berlin 18GG, a prokázal,

že byl postup Champollionv úpln správným a veškeré domnnky že od-

povídají skutenosti.

Tento .Dekret z Kanopu" byl vydán r. 238. ped Kristem Pánem od

knžstva tanského za úelem oslavy výroní památky narozenin a korunovace

božských manžel Ptolomea III. Eu'*zeta a Bereniky, jakož i stejnojmenné

jejich dcery a ml býti postaven na všech elnjších místech. A skuten
se našly ješt dva jiné opisy, z nichž jeden pochází z Memfis a chová si-

v Louvr, druhý pak z Komel-hisu, jenž se chová s dekretem z Kanopu
v ohromném museu egyptském v Bulaku. Všechny ti obsahují týž výno-

psaný ecky, hieroglyficky a demoticky, nebo i na balvanu tanském, když

byl úpln vykojján, nalezen na levém boku demoticky nápis ítající 74 ádkv.
a ponvadž jsou dobe zachovány, ukonují bádání zapoaté nálezem kamene
z Rosetty.

V Olomouci kouem prosince 1900. Dr. Alois Mrsii..

') Précis du systéme hiéroglyphique des anciens Égyptiens. 2 vols. Paris 1827. —
Posmrtná díla: Grammaire égyptienne. Pais. Dietionnaiie égyptien en écriture hiéro-

glyphique. Paris 1841. Monuments de TÉgypte et de la Nubie. 4 vols, avec 400 plchs

en partie color. Notices descriptives des Monuments de 1" Egypte et de la Nubie. 19 livr.

Paris 1835, gr. fol.

*) Doplky s popisem naleziš, pdorysy a kratšími texty vydává práv E. Navilh

pod názvem: »Denkmaler aus Ágypten und Athiopien. « Text. I. Band, Unteragypten

und Memphis. Leipzig 1S97. III. Band, Theben. Leipzig 1900. (II. sv. posud nevyšel..
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Nejstarší knihovna. Dva dny cesty od Babylona vystupuje 50— 60 stop

nad bažinatou rovinou mezi Eufratem a Tigridem mnoho pahork — to
méstišté hirbet Nifer, pevné druhdy Xippiir, jehož jméno zná pomalu celý

vzdlaný svt. Až do roku 1889. nevdlo se o nm mnoho; ale tehda se

v nm usadila nákladná výprava university pennsylvanské, zkoumala polohu

i rozlohu a seznala, že se skrývají v umlých pahorcích prastaré poklady

vdecké, které bohat oilmní veškerou námahu. I uzaveli Ameriané smlouvy

s okolními kmeny, vyhradili si právo zde kopati u sultána a pišli následujícího

roku opt se všemi nástroji a potebami a založili ve zboeninách Xifferu

velkou osadu dlnickou, která mla prozkoumati jeden pahorek za druhým.

Na rozkaz editele výpravy, pro. Hilprechta, jali se odnášeti písek a hlínu

s pahorku, jenž jak polohou tak obrodem skýtal nadji, že se v nm kryje-

budova velkolepá — snad sám chrám Bélv, proslavený v literatue babylonské.

Práce tato byla velmi obtížná. Dlníci — fellahové a polobeduini ze

širokého okolí — pracovati neumli, davy lupiv ohrožovaly osadu a turetí

vojáci se tajn s nimi spolovali, nezdravé podnebí pivádlo záchvaty zimniní
— což divu, že se chtla nkolikrát celá výprava rozutíkati. Jen energii

prof. Hilprechta dlužno dkovati, že vytrvala a pinesla do Ameriky neetné
sice, ale dležité památky, z nichž bylo jisto, že kopají nad chrámem Bélovým.

Velechrám tento, podobn jako veškeré nejstarší monumentální budovy
v hlinité rovin babylonské, jinak jest vystaven než chrámy naše. Ponvadž
není široko daleko dobrého kamene, stavli prastaí zdejší obyvatelé bud
z vepovic nebo z cihel. Aby zjednali základm nejvtší pevnost a zabezpeili

je jak ped povodní tak ped zemtesením, vystavli z cihel sto i více metr
dlouhý a široký a 10— 15 metríi vysoký tverec a teprv na nm postavili

vlastní chrám. asem chtli tento první chrám rozšíiti, i pistavli základního,

massivního tverce, na nmž zbudovali menší a nižší tverec, který bvl —
až na vlastní starou svatyni — též massivním. Nový chrám postaven pak
na tomto druhém základ. Takovým zpsobem mohli pvodní stavbu libovoln

rozšiovati — mohli se dostati až do nebes (Gen. 11*), když pracovali po'

tisíciletí a spojenými silami. Vždy se ješt dnes obdivujeme chrámm až

70 metr vysokým, tvoícím pahorky v rovin babylonské.

Nejvyšší poschodí trpla a trpí nejvíce. Rozpadávala se, zasypávala

a vyrovnávala poschodí nižší, zamezovala pístup dešti a vzduchu, á tím se

pochovalo v síních nejstarších, níže ležících hojn památek skoro neporušených.

Jest poteba pozorn odstraniti horní sesypané stavivo, zkoumati poschodí za

poschodím a hledati chodby do jednotlivých stedních místností.

ím spíše byla taková budova ztroskotána, tím dležitjší a hojnjší

slibuje památky. A z památek pivezených z drahé výpravy university pennsvl-

vanské bylo jisto, že byl chrám Bélv rozboen za vpádu 'Elamc r. +_ 2100.

ped Kristem Pánem; pochopitelno tudíž, že se staral prof. Hilprecht všemožn,
aby byl celý chrám prozkoumán.

• I uspoádala bohatá universita pennsylvanská tetí výpravu, která ukonila
své práce v poschodí zbudovaném oil král-knží vládnoucích v letech

iOOO— 3800 ped Kristem Pánem. Našli mnoho nápis, smluv a záznam,
z nichž prof. Hilprecht dovozoval, že jsou králové Serpon a Nazam-Sin osoby
historické a že jejich íše sahala až do Palestiny, Malé Asie, ba až na ostrov)^
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stedoniooké. V^-vodíuii jeho se v Nmecku hrub nevilo, nebo odporovaly

petlstavám od E. Meyera vytvoeným a požadovaly se lepší a jistjší dkazy,
než jaké skýtaly zlomky jeho tabulek. Pro. Hilprecht slíbil, že se postará

o žádané dkazy a podnikl s hojnou podporou jmenované university tvrtou

výpravu do Nifferu. Tentokrát chtl najíti chrámovou knihovnu, o niž se

asto zmiovaly dovezené nápisy. tyi sta dlník pracovalo bez oddechu,

objevili velkolepé brány chrámové, prozkoumali posvátná pohebišt a konen
vnikli do místností po tisíce a tisíce let uzavených, v nichž našli bohatou

knihovnu chrámovou. Tu byla pozorn zahalována tabulka za tabulkou,

dováženy k lodi a po lodi doplaveno do Ameriky pes 25.000 vtších a

menších popsaných tabulek, které tvoily tuto památnou knihovnu.

Prof. Hilprecht tvrdí v »The Sunday School Times" ze 2. prosince 1900,

že pocházejí nejpozdjší tabulky z pátého tisíciletí ped Kristem Pánem, za-

ložena pak že byla v šestém, ba v sedmém tisíciletí. Zda je tento projev

oprávnným, ukáže budoucnost, až budou nalezené tabulky vydány a peloženy.

Ale mžeme již dnes íci, že má Hilprecht pravdu ka, že teba položiti

vznik písemnictva babylonského o 2000—3000 výše, než se dosud urovalo.

Ostatn nejsou Ameriané se zkoumáním našeho pahorku = chrámu

Bélova ješt hotovi. Zbývají jim ješt poschodí na 20 stop pevyšující okolí;

až ta budou prohlédnuta, jist nabudeme nových dkazv o prastaré osvt
tohoto msta, o niž máme zmínky jak v babylonské zpráv o stvoení svta,

tak v eposu o potop. Jen v Písm sv. nepichází rnezi nejstaršími msty
babylonskými jméno Nippr, za^ to však se zdá, že se nám v Gen. 10^"

zachoval pvodní jeho název Hj^Pr. Aspo znali jist Talmudisté babylonští

podání, které stostožovalo Mj^- s Nippurem, což též G. RaAvlinson pijal,

a prof. Hilprecht tvrdí na základ nalezených text, že se Nippr pvodn
skuten 112/2 jmenovalo.

Tu nemohu nepoznamenáti, že mn prof. Dr. F. Delitzsch v Berlín

tvrdil, že bylo msto nj'?D = Nippr stediskem území a-da-nu ^ í"^*

(Gen. 2), tedy území, do nhož klade Písmo sv. pozemský ráj. — V kraji

ovládaném králi-knžími nipprskými ležela též eka Ka-bu-ru = "1^2

(Ef. 1^, 3^^), nebo našel Hilprecht její jméno na dvou rzných tabulkách.

Tak se stále víc a více potvrzuje pravdivost Písma svatého.

V Olomouci, v druhé polovici ledna 1901. Dk. Alois Musil.

Nco o honorái. Milton sepsav klassický a až doposud v}-soce

ctný „Ztracený ráj" dv léta marn hledal nakladatele. Konen ho pece
našel a dostal 10 liber šterling, to jest 240 korun honoráre; báse vyšla

ponejprv roku 1GG7. v Londýn v 10 zpvích.

Kdož by neznal Buhverových spis, které díve velmi oblíbeny byly?

Buhver dostával za každý nový román honoráe 1000 liber šterling (1 libra

šterling je našich 24 korun). Když se pak jeho sebrané spisy vydávaly,

vyplatil mu nakladatel pl druhého mihonu korun honoráe. Známý básník

svtobolu lord B}Ton též dostával velké honoráe. Za své sebrané spisy

obdržel od nakladatele pl milionu honoráe. Velmi dobe byl též placen

romanopisec Walter Scott, který ron 12 svazk román psával a až do
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roku 1826. ron 75.000 dollar honoráe dostával. Spisy jeho byly velmi

rozšíeny; roku 1822. prodalo se 145.000 svazk jeho román; románu

Rob Boy prodalo se za šest nedl 10.000 výtisk. Za první dv vydání

životopisu Napoleonova dostal 18.000 liber sterlingu. Jak jeho spisy až

doposud se tou, poznati z toho, že jedin ze známé nmecké „Universal-

Bibhothek" prodalo se románu „Ivanhoe- 45.000 výtisk (stojí 96 h).

Ze žijících anghckých literát dostává nejvtší honorá slena Humphry

(Wilfrida) Wardova (narozena 11. ervna 1851). Roku 1SS8. v\-dala tídílný

román pod názvem Robert Elsmere a zpracovala v nm tendenn myšlenku

svobodného náboženství; honoráe dostala 8000 liber šterl. Když tyi

léta pozdji roku 1892. opt trojdílný román „The history of David Grieve"

zvaný vydala, vyplatil jí nakladatel ješt vtší honorá, a sice ITJjOiJ liber

ili 408.000 korun.

Y Anghi honorují se dobe nejen zábavné spisy, nýbrž i vdecké.

Mezi nejobh'benjší žijící anglické filosofy pináleží Herbert Spencer —
i v eštin zaaly nedávno jeho spisy vycházeti. Doposud dostal skoro

32.000 hber šterí. honoráe. Ovšem mohou se v Anglii takové veliké ho-

noráe platiti, když na p. hlavní redaktor nejvtšího a nejrozšíenjšího

londýnského denníku „Times" roního stálého platu 120.OOU korun má.

Ped nkohka lety_ byl velmi oblíben spis Ameriana Bellamy-ho

„Ohlédnutí z roku 3000", který velkou sensaci zpsobil a spisovateli

37.000 doUar, t. j. pres 150.000 korun honoráe vynesl. Též i u nás

byl velmi oblíben román amerického generála Le^^•is "Wallace „Ben Hm-" ;

vycházel ve feuilletonu „Hlasu" a peložil ho tehdejší redaktor dp. Alois

Koudelka. Spisovateli vynesl 100.000 dollar honoráe (dollar = 4 K 40 h).

Nyní dostává v Americe nejvtší honorá humoristický spisovatel žid Mark

Twain, tak že brzy milionáem byl. Pro první spis, který „Nevinní na

cestách" se jmenoval, nemohl dlouho najíti nakladatele; konen se pece

nad ním jakýsi knihkupec v Hartfoldu smiloval a xjdal román ; nakladatel

vydlal 75.000 dollar. Roku 1894. pozbyl Twain všeho majetku a poal

znovu hospodaiti.

I v nmecké literatui-e, pokud doísti jsem se mohl, dostávají nkteí
spisovatelé velké honoráe. Známý Freytag vydal nkolik velmi tených

spis. Hlavn oblíben jest jeho román: „Soli und Haben- — Píjem a

vydání, který až doposud skoro každoron v novém v}'dání vychází a za

njž pes milion marek honoráe dostal. Za román „Die Ahnen" — pedkové,

který v osmi dílech vyšel, dostal 420.000 honoráe. Ped nedávném byla

v Nmecku oblíbenou spisovatelkou Marlittová. Její romány v}'cházely

v asopisu „Gartenlaube" ; redakce platila jí za každý román 15.00'J marek.

Jinak v}jednal si s nakladatelem Ebers, který hlavn romány ze

staroegyptského života psal. Nakladatel vyplácel mu totiž dle smlouv}- za

každý prodaný výtisk jeho spis jednu marku (1 K 20 h). Protože se

doposud pes mihon výtisk prodalo, ml Ebers (je žid) slušný výdlek.

Svého asu oblíbený Hacklánder, který hlavn z vojenského života povídky

a romány ceny ne píliš umlecké psával, vydlal si asi 350.000 marek.

Kretzer dostal za svj román ^Irrlichter und Gespenster", bludiky a stra-

.«idla, 18.000 marek.
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Nejznamenitjším nmeckým humoristou hyl Fritz Reuter, kterého
i náš zemelý nezapomenutelný kukatká Kosmák velmi rád ítával. Reuter
nemohl pro své první spisy žádného nakladatele najíti — bezpochyby hlavn
proto, že psal dialektem. Pozdji dostával za jednu povídku 5 až i 20.000
dollar; jeho spisy jsou ve více než 1,720.000 výtiscích rozšíeny. Známý
básník Schefel, který roku 1854. báse epickou „Trompeter von Sákkingen"
vydal, docílil asi 30*0.000 výtisk; román „Ekkehard" od téhož spisovatele

vyšel ve více než 200.000 výtiscích.

V nynjší dob vydlají nejvíce spisovatelé, kteí divadelní kusy píší.

Tak dostal Sudermann za své divadelní kusy: „Frau Sorge" a „Katzeusteg",
paní starost a koií stezka, po 3000 markách honoráe. Nejvíce mu vynesla
truchlohra „Ehre", est, za kterou 100.000 marek dostal; za peklad dvou
truchloher vyplatila Sudermannovi anglická nakladatelská firma óO.OOO marek.
Když dramatický spisovatel Gerhard Hauptmann vydal inoliru „Forman
HentscheP vyšly dva dni po uveejnní tyi vydání a zárove bylo již

tolik výtisku objednáno, že hned vyšlo 5.— 9. vydání. Z ostatních prací

Hauptmannových \^'šly: „Einsame Menschen", samotái v 10., ^Weber"
\ 22., „Hannele", Anninka v 8., „Versunkene Glocke", potopený zvon
v 44. vydání. Mimo toho dostává Hauptmann za každé provozování svých
dl jistý poplatek. Obyejn se platí za inohru a truchlohru 50— 75 korun
za každé provedení.

O honorái našich spisovatel tžko nco íci. Do veejností nic ne-

pronikne; nikdy též nebylo slyšetí, že by nkterý spisovatel eský z výtžku
svých spis byl zbohatl, ehož však o nakladatelích t\Tditi nelze. Vždy jsou

prý doposud u nás nakladatelé a redaktoi, kteí vbec žádného honoráe neplatí.

V nejnovjší dob nejvíce pomrn vynese operní hudba. Známý skla-

datel operetty „Mikádo" Anglian Arthur Sullivan zanechal 1,090.550 marek
jmní; jeho nábytek a zaízení mlo nejmén 643.870 marek ceny. Brahms
Jan, který ovšem žádné opery nesložil, zanechal 420.000 kornn jmní.
Nedávno zemelý skladatel hudební Verdi zanechal 13 mil. lír jmní. Za
jedinou operu Aidu, kterou vyzván egyptským místokrálem ku slavnosti

otevení suezského kanálu složil, dostal 150.000 frank honoráe. A považme,
že ped padesáti lety zemel znamenitý skladatel Lortzing, který nkolik pe-
krásných zpvoher složil, ve velké bíd. Hudebním skladatelm vynese

mnoho povolení provozovati jejich skladby. Když na p. nkteré divadlo

Wagnerovu operu provésti chce, musí zaplatiti jeho ddicm poplatku 140 korun
za kažilé jednotlivé provedení. Jaké píjmy ddicové AVagnerovi mají, vidti

z toho, že od 1. ervence 1898 do 1. ervence 1899 byly opery Wagnerov}'

1342krát (rok ped tím pouze 1232) v 76 mstech, a to po nmeku pro-

vozovány; v cizích eech bylo 183 pedstavení. Za opery jiných skladatel

jako Yerdiho, Mascagniho, Strausse platívá se za jeden veer 100— 120 korun;

za operetty novjší platí se okolo 100 korun, za starší mén.
Zpváci též mají velké platy. Tak byl nedávno angažován pro víileskou

operu tenorista s roním platem 36.000 K a dostane až 48.000 K; jest

mu také dovoleno pohostinsku na jiných divadlech hráti; za každou po-

hostinnou hru dávají divadla obyejn zpvákm 600 K za jeden veer;

hercm nezpvákm platívá se polovice. Pi dvorních divadlech mívá první
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sopranistka ron 24.000 korun ; tolikéž dostanou i ostatní sólisté. Tytéž

platy jsou skoro u všech ostatních velkých divadel. U menších divadel jako

na p. v Brn (u nmeckého divadla), v Drážanech dostávají první zpváci

ovšem mén; tak má tenorista obyejn asi 8000 korun, ostatní pak po

GOOO korunách. Obyejn hrává se všude jen 10 msíc; dva msíce mají

herci prázdno. Herci mívají asi polovici platu zpváku. Nkteí obzvláštn

vynikající herci dostávají též velké honoráe. Italský herec Tomáš Salvini

podnikne letos v beznu vtší umleckou cestu hlavn do Ruska a hrá jen

v Shakespeareových dramatech v „Learu", v „Othellu", v „Macbethu" titulní

úlohu. Vyjednal si, že mu impressario Jindich Zellner za každý veer,

když hrá, dá 4000 frankii ve zlat honoráe a že jemu i jeho priivodu

zaplatí cestu z Florence a zpt. O znamenitém klavírním virtuosovi Padarewskim

jsem se doetl, že dostával za hodinu hry 3 guinee, ili za minutu 7G K;
jiný koncertista Sutley dostával 60 K za minutu. Když znamenitá zpvaka
Patti zpívala, vj^nesla jí každá nota 192 K.

Chci se zmíniti ješt o jiných „umlcích". Akrobati a podobní umlci
dostávají honorá dle velikosti mst. Nejvíce se platí v Americe, mén již

v Londýn, pak pijde Berlín, Vídeii a jiná menší msta. V Americe v Chi-

cago, kde pstní boje velmi oblíbeny jsou, nabízeno silákm Me Goveru

a Ben Jordánu, když spolu zápasiti budou, za minutu boje 55 liber šterling

ili 1320 K a dovoleno jim šest hodin zápasiti. Znamenitý anglický zápasník

Whister dostal denn 2400 korun honoráe. Sylvestr Scháffer (akrobat)

dostával v Londýn týdn 175 liber šterl. ili 16.G00 K msíního hono-

ráe, a míval tyi dny v msíci prázdno. Little Tiseh, též akrobat, dostával

12.000 korun msín. Fregoli, který mistrem byl v napodobení osob,

tak že sám hrál divadelní kus o 7— 10 osobách a vždy v patiném odvu
vystoupil, je nyní millionáem. Bývalý akrobat Cinquevalli má v Londýn
nkolik dom a je též horlivým sbratelem starožitností. Výše jmenovaný

akrobat Scháffer má blízko Beiiína velkostatek a je královsky zaízen. Hu-
moristický zpvák Otto Reuchler dostával za jeden veer 120 korun.

Velké platy mají anglití jockeyové. Žádný lacinji pi dostihu ne-

jede, než když se mu nejmén 240 K za sekundu vyplatí — ovšem že

jízdu asto životem zaplatí. Ignát Zhánél.

Spor národností a ústavy v Rakousku. Organ katolického bavor-

rského stedu „Neues Mnchener Tagblatt" pináší dne 10. prosince o spisu

„Der Nationalitáten- und Verfassungsconflikt in Ósterreich" od R. Vrby tuto

úvahu: „Již mnoho let je soused náš Rakousko, s kterým nás víží staleté

pásky pátelství, s kterým bavorský lid tak asto sdílel radosti i žalosti,

zmítán národnostními spory, kterými všickni národové trpí. Málokdy teme
o tomto zápasu nestranný a sjíravedlivý úsudek, ponvadž píslušnost národní

kalí tak mnohým spisovatelm tohoto oboru zdravý obzor. Radostn vítáme

proto dílo R. Vrby, který pesn dbá nestrannosti a jist i u nás Nmc
pispje k tomu, aby hnusný tento spor se mírnil. Znamenitý tento spis

odkrývá nám vci, o kterých z nás málo kdo ml njakou znalost. Kdo
spis Vrbv pete, uiní si správný úsudek hlavn o nešastném roku 1867.

v Rakousku zavedeném dualismu."

Hlídka. 14
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V Brn, 25. února 1901.

Církevní zprávy. Stran jubilea, jež rozšíeno na ostatniy

mimoimský svt kesanský došlo do Kíma mnoho poptávek o vy-
svtlenou rzných pochybností. Poenitentiarius kardinál S. Vanutelli

zmocnn prohlásiti odpovdi a rozhodnutí veejn. Uvádíme z nich, že

vícím daleko od farního kostela vzdáleným na žádost jejich nebo
faráovu biskup mže uriti jiný kostel nebo kapli, kdež by návštvami
pedepsanými jubilejních odpustk získali, nejdležitjším jest roz-

hodnutí, že jubileum platí sic jen v prvních šesti po sob následujících

msících, tedy od 1. ledna (vl. 24. prosince) do posledního ervna, nesmí

se perušiti a v druhé polovici roku nahrazovati. Co se zamešká,

odpadne. Dovoleno však biskupm se zvláštním svolením samého sv. Otce,

že dle svého uznání mohou ve velmi dležitých pípadech dobu šesti

msíc rozdliti na dv nebo více ástí od sebe oddlených, s tou však
podmínkou, že vící mže jen jednou po tu dobu odpustky získati.

Vící poavše odpustkovou pobožnost v jedné takové lht a nedo-

konivše jí, mohou v ní pokraovati v další lht a ve kterémkoliv

z rozdlených msíc jubilejních ji dokoniti.

Dovolení sv. Otcem dané k rozdlení onch 6 msíc jest pro

naše a severnjší kraje nezbytné, jinak by šestimsíní lhta nebyla

nám nic platná. První ti msíce jsou prvody nemožný, a na to tvrtý

a pátý msíc jest doba velikononí, jejíž kesanská povinnost neplatí

pro dosažení jubilejního odpustk. Dvakrát v té dob však nutit lidi

ke sv. zpovdi a sv. pijímání ani vícím ani duchovním nebude

možno. Tak by zbyl pouhý msíc píhodný na splnní podmínek od-

pustkových. V ím ovšem na to nikdy nemyslí, že Itálie není všude,

a že co je možno v Itálii, jinde možným ani píhodným není ; oni

vládnou a porouí všemu svtu kesanskému dle své ímské facony —
proto také vždy tolik dotaz, pochybností, výjimek a restrikcí po každém
ímském pokynu a naízení.

Na svých sezeních 22. ledna a 4. února kongregace obadní
petásala etné záležitosti týkající se kultu svtc a svtic. V prvnjší

hlasováno o zázracích uinných na pímluvu australského muenika
knze z kongregace Marist blahosl Pierluigiho Marie Chanela. Schze
byla v záležitosti svatoeení tak z v. „antipraeparatoria". Ve schzi druhé

znovu zahájeno jednání o píprav ke svatoeení bl. Bohumila de Corte,

z ádu „menších bratí"
;

projednávána záležitost o schválení úcty

vzdávané sluhovi Božímu Janu K. z Fabriano, rovnž z ádu „menších

bratí"; za úelem blahoslavení si. Bož. Bernarda Maria Clausiho z ádu
„nejmenších bratí" a si. Boží Karoliny Barbory Colchen Carré. za-

kladatelkyn Salesiánek teny spisy jejich. Schváleny formuláe mešní

ke cti sv. Jana Kt. de la Salle, blahosl. Johanky z Lestonnacu. bl. Antonia



Rozhled. 203

G-rassiho. a bl. Krescencie z Kaufbeur. jejichž svatoeení a hlaho-

slavení vykonáno vloni.

V záležitosti blahoslavení ctih. Josefa Ben. Cottolengo, turinskébo

kanovníka, jež v kongregaci obadní už projednáno a schváleno,

odebrala se kongregace 10. února ke sv. Otci. ped nímž peten
dekret, hlásající a stvrzující hrdinné ctnosti ctihodného sluhy Božího

naež „postulator causae" dkoval sv. Otci na stupních trnu za milost

projednání processu s prosbou o brzké blahoslavení a svatoeení
ct. sluhy Božího (formalita, jež se vždy po každém píznivé skonivším
processu beatifikaním a kanonisaním zachovává).

Dne 25. ledna zemel kardinál Sebestian Graleati arcibiskup

ravenskv, ímž sbor kardinál ztenil se na 50. — Velké kon-

sistorium. v nmž budou jmenováni nkteí noví kardinálové, bude
konáno 14. bezna. Jest už skoro jisto, že z Rakouska budou jmenováni
kníže-arcibiskup pražský a kníže-biskup krakovský.

Zajímavou podrobnost sdlil nedávno dopisovatel solnohradského

„Katholische Kirchen-Zeitung". Skonfiskované velmi etné papežské
paláce v ím (tak zv. soukromé i rodové), pokud zstaly v rukou
státu, dosud hlásají svými štítv. nápisy, erbv, komu kdysi patily.

Stát ponechal celé dívjší vzezení budow, jen pidal oznaení úadu.
Také palác kvirinalský. díve letní papežské sídlo, má ješt vzezení,

jaké míval, papežskou korunu nad branou, ba první uchvatitel Eíma
vbec v papežských druhdy pokojích nebydlil, nýbrž dal si pistavti

nové vlastní kídlo „palazzinu" fpalácek\ v nmž obýval. Xebožtik

král Humbert nasthoval se však do traktu papežského. Xynjšímu
mladému králi pokládala liberální Itálie ve zlé, že se z papežského traktu

opt vysthoval a usídlil se v kidle od Viktora Emanuela vystavném.
Pouti lourdské minulého roku pes to. že padl rok jubilejní,

jenž mnoho poutník z cizích zemí i z Francie vodil do íma. a

pes to že ve Francii samé Paíž s výstavou bvla velikou attrakcí,

pece neklesly, ba naopak wkazují vtší poet poutník než léta

pedešlá, vyjma rok pravé pedloský 1899, kdy uspoádány z celé

Francie zvláštní pouti muž. ímž poet poutník nad obyej vzrostl:

bylof tehdy v tchto mužských poutních zástupech na 40.000 muž.
A tak v roce minulém 1900. od dubna do íjna bylo 147 hromadných
pouti, v nichž 225 zvláštními vlaky pijelo na 125.000 poutník.

Osamlých poutník a malých hlouku jež nebylo možno ítati, bylo

rovnž mnoho, ale pece mén než léta minulá. Ke stolu Pán pistoupilo

390 500 osob. Pohroužiti pod vodu v nádržkách ženských se dalo

47.049 osob. v nádržkách mužských 18.836. S poutníky pišli 4 kardinali.

83 arcibiskupv a biskup. Modlitbám z celého svta se doporuilo

3.111.266 osob; z tchto doporuenek bvlo 45.675 dékovacích od osob,

jimž na pímluvu Bl. Panny Harie lourdské jejich pání úpln bylo

vyslyšeno.

V -Annalech"^ lourdských Dr. Boissarie ('z 31. prosince 1900)
vypravuje pípad zázraného uzdraveni, jenž udal se na oích lékae
nevrce. který pijel do Lourd zkoumat a zpytovat zjevy za zázraky

14*
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pokládané. Tvrdil zprvu, že všechny pípady vyliojení jsou pouze

neuropatické (nervosní), jež možno vyléiti suggesci. Le brzy ped
jeho oima jistá žena, která mla tvá od kožní nemoci „lupus" zvané

celou rozežranou, najednou v^^stoupivši z vodního bassinu v jeskyni

náhle uzdravena. Léka nevící tímto pípadem tak byl dojat, že

ihned padl ' na kolena ped obrazem Bohorodiky a s Bohem smíen i

vící odcházel z Lourdes. — Z uencv a hlavn lékav universit

francouzských sestoupí se snad, jak navrženo, komisse, která by studovala

a vdecky zkoušela všecky pípady zázraných uzdravení lourdských;

stanovy komisse této sestavil a nedávno uveejnil professor z katolické

university v Lilie Dr. Feron-Vrau.

„Analecta" ádu kapucínského pinášejí statistiku ádu
za posledních 16 let od 1884 do 1900 pod generálem P. Bernardem
Andermathem. Poet len ádu vzrostl o 1517 osob. Provincií jest 52,

všech len ádu 9326.

Církevní statistiku Evropy z rozhraní vk podává

v kolínském „Volkszeitungu" P. M. Baumgarten, ovšem pro mnohé kraje

jen dle odhadu. Mezi 392.220.598 obyvateli (pi Francii zapoítán i

Alžír a Tunis) jest katolík 180,017.283; biskupství 518, arcibiskupství

118, far a štací 85.319, kostel, kapli, oratoí 162.374; všech knží
248.199, v tom svtských pokud možno zjistit 184.535 (ve Španlsku
a Portugalsku ve schematismech nevykázáni svtští zvlášt a eholní

zvlášt). Klášter a dom eholních mužských 6050 (z toho ve Francii

3261), v nich eholník 146.257 (? — z toho ve Francii 30.136), dom
eholních a sester rzných kongregací 25.043 (z toho ve Francii

16.298), v nich sester 317.206 (z toho ve Francii 183.901). V knžských
semináích chovanc: 56.928 (z toho ve Španlsku 25.545, v Itálii

21.361). Uvádíme zvlášt statistiku eholní z Francie, ježto otázka

bytu eholí a kongregací jest tam práv aktuální. Nechut a záš, jaká

tu vi ádm vyšla na jevo, není asi jen zednárstvím vzbuzená:

klášterv a lenv jejich jest ve Francii snad píliš mnoho — a ve

velikém potu vždy se už najde nkolik mén zdatných, snad asem
i rivalita mezi jednotlivými domy, mezi svtským a eholním klérem.

Proto snad má i pravdu ten dvod, z vládní strany uvádný, že

biskupové a svtští knží budou rádi, když vláda nkolik tisíc eholních

dom zave. Pro Rakousko (i se Zálitavskem) píslušná ísla jsou:

klášterv a konvent mužských 901 prý s potem len 93.730 (snad

9373?), poet ženských klášter 1966 a v nich sester 23.146. V N-
mecku pípadné íslice jsou: poet mužských klášter 212, poet ehol-

ník 4250, poet ženských klášter 2661 a eholnic v nich 32.831. —
Na pravoslavném východ odhaduje P. Baumgarten jednotlivé

ony rubriky statistické takto: V Rusku ze 106,264.222 duší jest ka-

tolík 10,948.141, biskupství 14, arcibiskupství 2, far 3100. chrámv
a kaplí i s domácími oratoriemi 5553, knží 4517, eholník 428,

eholnic 438, seminarist 884. — V Bosn a Hercegovin z 1,591.030

duší— katolík 334.142, biskupství 3, arcibiskupství 1, far 1141, kostel

185(!), knží svtských 85, eholních 261 (všech 346), klášter muž-
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ských 21 se 477 eholníky, ženských 22 se 287 sestrami, alumn 39.

— Xa balkánském poloostrov, to jest v Rumunsku, Srbsku, Bulharsku,

Turecku a na erné Hoe (bez Éecka) mezi 17,422.330 duší katolík

360.150, 10 biskup, 5 arcibiskup, far 230, expositur 25, chrám 451,

knzi (obojího ádu) 510, klášter mužských 55 se 586 eholníky,

ženských klášter 6'ó s 1162 sestrami, alumn 175. V ecku konen
ze 2,433.806 duší jest katolík 72.495, 4 biskupství a 3 arcibiskupství,

71 far, 156 chrám, 116 svtských a 42 eholních knží (spolu 158),

9 klášter se 60 eholníky a 14 se 255 sestrami, seminarist 33.

Dle nového schematismu katolické hierarchie bylo koncem
loského roku 56 kardinál, 11 patriarch, 725 biskup (i arcibiskup)

latinského obadu, 49 eckého obadu, 367 titularních biskup, 7 arci-

biskupv a biskup bez sídla, 10 prelát nullius dioeceseos. Za hranicemi

církve (v missiích) bylo: 3 apoštolské delegace, 61 vikariat a 24
apoštolských praefektur.

Dle zprávy z výroní valné hromady universitního spolku
solnohradského (27. ledna) obnášel fond na katolickou universitu

1,194.700 korun. Z toho pibylo v roce minulém 282.045 korun.

V jednotlivých diecesích totiž nasbíráno: ve svatohypolitské 45.400 K,
v brixenské 38.000 K, v linecké 31.500 K, v jiných diecesích

19.000 K. Msto Solnohrad upsalo 60.000 K. Místní skupiny ústedního
universitního spolku sebraly vloni o 4000 K více než pedešlého roku.

Návrh vydaný vloni, aby každý duchovní správce nmeckých diecesí

alpských zemí odvedl ron tolik krejcar, co má duší ve farnosti, se

neosvdil a nevžil ješt. Mnozí takovou da sehnali, ale bylo jich

velmi málo.

Katolická universita frý burská ve Švycaích mla v letoším

zimním semestru 326 studujích (k tomu 54 mimoádných), na theolo-

gické fakult 127, na juristické 65, filosoíické 54 a mathematicko-
pírodopisné 80. Ze všeho potu je studujících ze Švycar 147, z N-
mecka 83, 27 z Ruska (vtšinou Polák), 18 z Rakouska, 16 z Bulharska,

8 z Francie, 6 z Luxembourgu, po 5 z Nizozemí, Rumunska a

Ameriky severní, 3 z Itálie. Sbor professor ítá 57 osob, mezi nimi

8 dominikán a 4 svtští duchovní. — Katolická universita ímská,
tak zv. gregorianská, spravovaná Jesuity, mla v zimním semestru
1115 studujících, z nichž 681 studovalo bohosloví, 342 filosofii, 92
kanonické právo. Ze^ studujících bylo z Itálie 324, z Francie 180,
z Nmecka 108, ze Španlska 99, z Anglie 89, z jižní Ameriky 81,

z iRakouska 34, Polák 33, z Belgie 30, Švýcarska a sev. Ameriky
po 19, z Portugalska 17, z Uher 16. Poet poslucha gregorianské
university roste neobyejn. Ped 30 lety (1871) bylo jich jen 229,
ped dvaceti (1881) 494, ped deseti (1891) 807, te 1115.

Protestantská propaganda mezi Nmci rakouskými,
zaavši jako „politický truc", zdá se, vžije se jako ,.právní zvyk",
jejž si bude osobovati pruská zemská církev a její instituce šíením,
upevováním a podporou „istého evangelia" se zaljývající. Protestante

nmetí považují dnes Rakousko za první svoje missionáské pole.
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které teba zpracovati. A. pi své pruské aggressivnosti a pi ticho-

šlápství rakouskýcli vládních kruhu jest se co nadíti ješt notných
zmatk, jež hnutí to zpsobí. — V íši samé jest propagand té na
ruku mocná strana politická, jež potem co nevidt pevýší asi poet
poslanc nmeckých vrn katolických, hlukem a vehemencí svého

vystupování už je ovšem pedí i dnes.

Ve schzi íšské rady ze dne 23. února, strana nm. radikální

vystoupila už také z pímá úton proti církvi katolické svou interpellací,

v níž chtla dopomoci na veejnost skonfiskované brošurce pastora

Grasmanna, která obsahuje snšku známých novináských báchorek
o zloinech knží nikdy neexistujících, nebo o zloinech, jichž se ne-

dopustili a z nichž byli osvobozeni, jež však jim tisk jistých stran

imputuje dále. V interpellací mimo to uvedena ást z morální theologie

sv. Alfonsa Liguori, jednající o zpovdi „in puncto sexti", v níž výtený
kasuista uvádí pípady híchv a híšníkv a radí, jak si poínati zpo-

vdníkovi v tžkých a zapletených pípadech. Interpellace sic na naléhání

pedšed}'- vzata zpt, ale invectiv vrženo na církev pece dosti a pípad
ten v proticírkevním tisku omílán bude do nekonena a pravda zkroucena

k nepoznání. Katolití poslanci nmetí, eští, polští, slovinští a italští

slavnostn protestovali, že interpellace podává citát vymyšlený, zvrácený
a nesprávný, že v morální theologii sv. Alfonse podobné vci nejsou.

Ze však jsoií v ní mnohá místa, z nichž zlomyslný nepítel mže kouti

zbra proti církvi a zvlášt proti zpovdi, jest jisto. asy se mní,
litera zstává — druhdy snad pípadná stává se asem kamenem
úrazu, zvlášt rostou-li ady takových lidí, kteí z každého pípadu
berou farisejské pohoršení.

Zajímavý názor vysloven v berlínském protestantském list

liberaln-theologickém „Der Protestant '^ ve lánku, v nmž pehlížen
úspch dosavadní propagandy protestantské v Rakousku. List vyslovil

radu, aby protestantismus zanechal vbec všeho missijního hlásání
evangelia mezi pohany a veškerou svou silou se obrátil do
Rakouska. Nebo náboženská vyznání jsou prý výrazem kulturního

rozvoje. Pro nižší stupe kultury hodí se prý katolicismus, pro vyšší

pak protestanství. Proto prý mezi divochy na nízkém stupni kultur}'

stojícími protestantské missie nevykazují valných úspch, za to katolití

missionái pracují se zdarem. Nejvysplejší národy evropské pak od-

vrátily se od katolicismu a pilnuly k protestantství. A v katolicismu

pozstavší dosud národy, jak prospívají, tou mrou se od nho
odvracejí. Proto katolictví má se penechati úkol šíiti kesanství
mezi divokými a polodivokými národy, protestantismus pak necha
pejme missii mezi národy vzdlanými katolickými, aby povznesl je

k istému evangeliu Kristovu, na vyšší stupe kesanství ( !). — Výbor
protestantský pro podporu propagandy v Rakousku utvoený, zápasí

dle všeho s nepochopením úkolu a dosahu propagandy té v širších

vrstvách, nebo sekretá jeho pastor Braunlich nedávno omlouval veliké

vydání s propagandou tou spojené v nmeckých listech protestantských.

Peníze prý nevykládají se na stavbu nádherných chrám, jimiž nov
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obrácené obce v Rakousku závoditi chtjí s katolicismem, ale na

podporu obcí tch, na šíení evangelia, na spisky, jichž nkolik milion
už po krajích rakouských rozšíeno, na placení kazatel a na služné

asi 50 nov ustanovených duchovních, kteí v obcích ustanoveni.

Stavní chrámu protestantských v nov utvoených obcích pipadne
prý pozdji, a snad už letos spolku Gustava Adolfa, který prý práv
proto by poteboval letos aspo dvakrát tolik dchod jako jindy.

Hnutí ^prv od Éíma" jest prohlášením války katolické církvi,

tím a niím jiným protestantismus je považuje a považováno míti chce.

Tak prohlásil zmínný organ „Der Protestant" v lánku uvedeném.

Ze však „válka- nevede se jen na bojišti rakouském, ale

i v Xmecku, jmenovit v Prusku samém, svdí neustálé výitky
katolických list nmeckých, jak zákonem zaruená parita se všude

porušuje. Rovnž statistika o zmn vyznání vždy zejm oznauje
protestantismus jako živou moc pitažlivou. Tak ze statistikv Brunšviku

uvádí „Kuln. Volkszeitung", že v letech 1896. až 1899.* ze 400.000

protestant pestoupilo jich na katolictví 29, ale z 20 000 katolík na

protestantství pešlo 335 obyvatel.

Katolická autonomie v Uhrách pežila zase novou jednu

fasi — prtah. Poslanec Ugron urgoval koncem ledna pedsedu
kongressu katolického, kdy opt svolá kongress, aby mu oznámil

postup a výsledek jednání obou výbor. Vloni 8. února totiž 27 lenná
komisse zastavila své další rokování svivši svému 12 lennému
výboru, aby zvolil 3 lennou komissi k tomu cíli, by vyzvdla mínní
vlády a mínní episkopatu v záležitosti organisace a katol. fond. Ježto

od té doby rok uplvnul a na veejnost poslední dobou pišly všelijaké

zvsti o zámrech vlády, ba i stranou vlád velmi blízkou hozen do

svta podivný návrh té zamýšlené katolické samosprávy, jak si ji vláda

pedstavuje, proto naléhal poslanec Ugron, aby o postupu a výsledku

jednání byla co nejdív ped celým kongressem podána authentická

zpráva, jež by nepokoj zaplaáila. Také v poslanecké snmovn ministr

kultu Vlassics byl interpellován o téže záležitosti. Pedseda kongressu

hr. Julius Szápary odvtil Ugronovi, že 12 lenný výbor v ervnu
minulého roku vyslal svoji 3 lennou deputaci, která se obrátila nej-

díve ve své úloze na ministra Vlassicse; tento však odvtil, že pro

nastalou dobu prázdnin (I; není možno konati ústn s 3 lennou
deputací njaké rozhovory, že se súastní jednání až nkdy v íjnu.

V íjnu pedseda požádal ministra, abv tedy zahájil jednáni s 3 lennou
deputací. Ministr však povolal je až na 4. ledna k sob. Bylo teba
na to rokovati spolen zase s delegáty episkopatu což ureno na

30. ledna. Vláda nedala ostatn urité odpovdi, projevila sic stanovisko

velmi upjaté a nepíznivé proti katolické samospráv, ale oteven
veškeren svj odpor nevyjevila.

Budouf se letos i na rok konati íšské volby do uherského

snmu, a vláda by si nerada roztrpila katolické kruhy voliské. Le
podobn jako vláda ve svém oboru, projevuje neochotu i episkopat

v oboru té ásti samosprávy, jež bv vyata byla z jeho pravomoci.



208 Rozhled.

Tak ob strany vytákami, odkladem a prtahem pomáhají si z nemilé

situace, do níž by se uvedly rozhodnou a zápornou odpovdí.
Druhdy miláek liberálního tisku madarského, arcibiskup jagerský

Josef Samassa, ve svém pastýském list svatopostním, zase

si zavroubil u mocných „svatoštpánské íše"*. Naráží tu veejné na
zneužívání zákonodárné moci proti církvi, na nezákonnost tak zvaných
církevn-politických zákon. Praví: „Hlasatelé právních zásad nové
doby vnikají bez okolk do pravomoci náboženství a církve a

zhotovují v jejich vcech zákony, o nichž nepomyslí, že jsou neplatný

od poátku pro nedostatek kompetence. Ale oni iní vše, aby jen moc,
vážnost a dstojnost církve zlehili. A protož na jedné stran nadržujíce

nekatolickým vyznáním, na druhé stran sejí záíit a nenávist proti

ádm, proti ústavm založeným od církve na šíení vzdlanosti, proti

hodnostám a hlav církve, a proti všem tm svtským mužm, kteí
zmužile brání víry a pravdy . . . ." V tomto obraze budou se vidti
uherští státníci jako v zrcadle. A že se dovtípí, že to na n ulito bylo,

není pochybnosti.

V rozpotu uherském na tento rok postaveny už položky na 170
nových státních škol obecných. Obce samy, a mají velikou

pravomoc ve školství v rukách svých, z bídy vzdávají se jí, a ne-

mohouce nebo nechtjíce vydržovati svou soukromou školu, ucházejí

se o zízení školy státní. A vláda, pokud mže, s ochotou vyhovuje.

Ježto soukromé školy jsou vtšinou náboženské a národní, zabíjí dv
mouchy jednou ranou.

Jihoslo panské listy stžují si, že ani po novém naízení stran
glagolice nevede se hlaholici lépe. Dva pípady oznámeny ze Splitu.

Fará Marojevié zakázal ísti epištolu a evangelium pi mši svaté

charvatsky, jak dosud se dlo, a naporuil píšt oboje zpívat latinsky.

Obec podala odvolání k biskupovi. V tomže Split zakázáno nov
ustanovenému praefektovi semináe, Mar;<ovi Ivaniševii, sloužit v ne-

hlaholském kostele mši sv. hlaholsky i když soukrom slouží. Oba
tyto pípady ovšem pesn ani pod první breve ani pod druhé vy-
svtlení jeho nespadají. Xebof kurie právo hlaholice vyhradila obcím
a ne osobám — tení epištoly a evangelia v národním jazyce pak
zpíma zakázala.

Vdecká spolenost katolická v Xmecku, Gurresovou nazvaná,

na poest uence nmecko-katolického, v jehož sté narozeniny byla

založena, slavila 25. ledna své 251eté jubileum. Výsledkem snah spo-

lenosti jsou ti publikace periodické: „Philosophisches Jahrbuch" a

„Historisch-politische Bliitter", oboje vysoko cenné a skuten cenné
asopisy ve svém oboru. Nad to vydává spolenost už ve druhém vy-
dání ptisvazkový „Staatslexikon", dílo rovnž cenné jako velepotebné
pro vdu katolickou.

Zákon spolkový proti kongregacím ve Francii smující
projednává se z námahou sic, ale za klesajícího už rozilení dále.

Absurdní návrhy socialist pijímají vždy strany pravice (ralliés a

monarchisté), jakož levice, i nacionalisté za své a podporují je. Ovšem
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republikánská vtšina z levice, pravice i stedu dosud vždy takové

výstelky odrazila. Pokládá se proto za pravdpodobné, že zákon bude
pijat. V Eím už i s tim se smiují, prý. doufajíce, že zákon sice

bude pijat, ale nikoliv provádn, aspo že nebude proveden tak v té

písnosti, jak si krajní živly pejí. — Pravice nedávno pomstila na
zednásko-republikánské vtšin její protiklerikalní choutky pijetím

návrhu o nemírné dani z milionového ddictví. Xávrh podán z pravice

a socialisty ochotné podporován. Socialisté vidouce, jak pravice najednou

obrací v návrhu tom proti milionám, podali návrh, aby z ddictví

lOOmilionového platilo se státu 64 milion, tedy 64'-'/o- A návrh pijat

388 proti 103 hlasm. „To je hotová konfiskace majetku-, voláno ze

stedu. „Což se má", volá poslanec Plon, „koníiskovat jen církevní

jmní, a ucítí židé i zednái také na sob, jak to chutná.'^ — Ovšem
senát zamítne tento zákon. Ale snmovna poslanecká má v moci jej

opakovat, a pivodit tak spor obou snmoven a po pípad nynjší
vládu k odstoupení.

V anglické snmovn lord interpellováno pedsedu mini-

sterstva, zdaž písaha korunovaní opt bude i tentokrát obsa-

hovati urážlivé vty, namíené proti katolíkm. Ministerský pedseda
odvtil, že toho sic lituje a všichni s nim. že korunovaní písaha
obsahuje taková místa, ale že jí nelze zmniti, jakožto základní právo-

platnou formuli korunovaní od 200 let trvající. Zmna její že by
vyžadovala píliš mnoho prtahu a okolkv. — Za to králové anglití

nosí dosud ve svém titulu estný název „Defensor Fidei", darovaný
povstnému Jindichovi Vlil., z dob ped jeho odpadem, od papeže
Lva X.

„Cerkovnyj Vstník" petrohradský uveejnil v o. ísle ti dopisy

nebožtíka Vlád. S. Solovjeva, zaslané inspektorovi duchovní
akademie archimandritovi (opatovi) Antoniovi, nynjšímu arcibiskupu

petrohradskému. Psaní datována 8. dubna a 29. listopadu 1886 a

14. ledna 1887. Všechny ti listy osvtlují Solovjevovy boje vnitní
mezi pravoslavím a katolicismem, jakož i jeho názorv náboženské.
Psaní jsou krátká, letmo jen a jako mimochodem psaná, protož od-

halení velikých nepinášejí. „Cerkovnv Vstník" zárove však hájí

Solovjeva proti té kritice, která tvrdí a tvrdívála už za živa o nm,
že se ne-li hlásí tedy kloní ke katolicismu. Xic prv Solovjeva tak ne-

bolelo, jako toto podezení. Sám se také ohrazoval asto proti tomu
ve láncích v rzných theologických i denních listech a literárních

revuich uveejovaných. Jak „Vra i Razum" cituje, vyslovil se

v práci své „Xacionalný Vopros" („Nár. otázka"): „Mám své náhledy
o sporných bodech obou církví a nepokryt je hlásám, ale zstávám
a doufám navždy zstati lenem pravoslavné církve nejen formáln,
ale i skuten, neporušuje v niem své víry a pln všeckv její po-

vinnosti." — Psaní ona psána však pece v dob tžkých boj a
pochyb. Tona v pochybách náboženských. Solovjev hledal v polovici

let osmdesátých osvtlení a potchy v duchovní akademii a setkal se

tak se temi uenými mnichy: Antoniem, Michajlem Gribanovským,
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(pozdjším biskupem tavridským) a Antoniem Chrapovickým {njni

biskupem ufimskjm), kteížto dva poslední byli pomocníky tehdej-

šího opata Antonia, inspektora akademie, V prvním z dopisv onch
utvrzuje: „Na katolictví nikdy nepestoupím. Budou-li jaká pokušení
a peludy, doufám, že s pomocí Boží a Vašimi modlitbami jim odolám."

V druhém list obšírnji píše: „Vrátil jsem se ze zahranií, seznámiv
se blíže a názornji jak s dobrými tak se špatnými stránkami západní

církve a ješt více utvrdiv se v tom svém názoru, že pro slouení
obou církví nejen není teba, ale zrovna i škodlivou by byla všeliká

vnjší jednota a všaké osobní obcování. Na pokusy obrátit m odpovídal

jsem pedevším, že jsem byl u sv. zpovdi a sv. pijímání (v ne-

obyejnou tehdy dobu) v Záhebe v srbském pravoslavném chrám.
Vbec vrátil jsem se do Ruska, možnoli tak íci, ješt pravoslavnjším,
než jsem vyjel. Ale tu práv navalily se na mne, snad práv na
vyzkoušení mé stálosti, neoekávané bdy. Pedn bezpodmínený
zákaz od duchovní censury všech mých prací k tisku pichystaných,

a se netýkají nijak choulostivé otázky o spojení církví. Za druhé
vášnivé útoky a klevety v rozliných žurnálech, vtšinou duchovních,

zpíma mne vyliujících jako odpadlíka a protivníka pravoslavné

církve. Ta klevetnická obvinní, nechám-li je bez odpovdi, uiní mi
nemožnu veškeru psobnost nejen v pítomnosti, ale i v budoucnosti.

Snad i toho chtjí. Ale jest otázka: cui bono"?"

Po uveejnní své obrany v „Cerkovném Vstníku" dkuje archim.

Antoniovi tše se, že obrana neukrotila-li, aspo zbra vyrazila z rukou
tm, „kdož hledají duše mé." „Abych pak ješt lépe proti nim se

zabezpeil, usnesl jsem vylouiti z prvního svazku své ,Istorie teokratii'

spornou otázku o prvenství apoštola Petra, tak že vlastn nezstane už

nijaké píiny k zákazu tohoto prvního dílu. A s dvma ostatními

pokám na lepší asy..." Dále píše: „Kdyby nebylo toho položení,

o nmž jste mn psal, ml bych te velikou chut jíti do kláštera. Ale
dosud — nemožno. Nejsem sice stoupencem bezpodmínené svobody,

ale myslím, že mezi takovou svobodou a bezpodmínenou nesvobodu ostí

má býti njaký stední stav a jmenovit svoboda, podmínná upímnou
oddaností tomu, co sváto a zákonno. Tato svoboda, zdá se mn, ne-

protiví se ani eholnímu slibu poslušenství, pokud se vc týká vše-

církevních zájmv. A zatím což dovolí u nás takovou svobodu? Ne-
požádají oni poddanosti ve všem bez rozdílu, a to sváto a zákonno, i ne?"

Vda a umní. Neobyejnou událostí pražského umleckého
života jest stávka orchestru a operního sbora Národního divadla.

Orchestr zaal pro nespravedlivé prý a píliš ostré vystupování editele

opery Kovaovie a nežádal zprvu nic jiného, než odstraniti ho z diri-

gentství. Pozdji však pipojil i materiální požadavky, nebo prý

i v penžním ohledu od nové správy byl zkracován. Stávkující po-

ádají koncerty zatím, a divadelní správa hledá si rove hudebníky pro

orchestr. Orchestry jiných divadel a jmenovit nmeckého pražského
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prohlásily se solidárními s eským orchestrem, že nebudou ani vy-

pomáhat ani že se najmouti nedají. Správa divadelní se ospravedluje

ped obecenstvem, že niím není vinna, že naopak platu pidala, také

editel opery Kovaovic popírá, že by hrub byl zacházel s nkým,
písné požadavky, jaké na sbor kladl, omlouvá pak umleckými
intencemi. Ze správy sic ne, ale za to ze stran, jež ji pokládají za

svou, se podezívá stará správa, že ona to nastrojila a celý ten spor

vznítila. Le stávkující sami toto podezení odmítají. Vbec pak se

divadelní správ vytýká, že zavádí nepotismus, didežitéjsí "místa ve

všech sborech zadávajíc známým a píbuzným.
Celý spor není tedy ani tak z umleckého ani sociálního podntu,

nýbrž nehezký kousek té „pražské domácnosti eské", jež co chvíle

svou malicherností a osobními putkami ukazuje eskému svtu svou

pravou „vlasteneckou" tvánost.

V mstské rad pražské jednáno nedávno o sousoší sv. Ignáce

z Loyoly a sv. Františka, jež v as povodn se strženým mostem
Karlovým spadly do Vltavy a nyní po oprav mostu stále ješt na

staré místo nepostaveny. Sousoší sv. Ignáce chová se v zahrad Thurn-
Taxisov na Malé Stran, rozbité, dosud dešti a mrazu vystavené. ást
sousoší sv. Františka jest pak dosud zaražena v písku Vltavy. Komisse
technická radí svolati anketu znalc historických a umleckých, aby
rozhodli, zda má se na most postaviti pvodní práce eského umlce
Broková, tebas rozbitá a jak se dá, jen sestavená a slepená, i kopie

díla toho, nebo dokonce jiné sousoší moderní. Komisse sama radí po-

staviti staré sochy Broková, což mstská rada i pijala. V umleckých
kruzích od poátku hned projeveno pevné pesvdení, že se stane a

také v tom smyslu radno i domlouváno. Ovšem nescházelo ani poli-

tických stranník, kteí radili „jezovity" už na most nedávat. Hlasy
tyto nemly v mstské rad tentokrát ohlasu.

„Klub pátel umní v Brn" zamýšlí uspoádati výstavku
^Mánesa" v Brn, o už i spolek „Mánes" požádal; spolu požádána
malíka Zdenka Braunerova, aby mla nkolik pednášek o eském
umní v Brn. — Skladatel moravský Fr. Xešvera hodlá uspoádati
koncert svých prací ve Vídni, vyzván byv k tomu z vlivuplných a

vysokých kruh. Koncert bude ostatn k úelu Vídeákm blízkému:
na stavbu kostela na Snžce vídeské na poest císaovny Elišky. —
Cyklus obraz Jene weino vých „Mor", jenž uchystán pro vídeskou
letoší výstavu secesse vydán bude v barevných reprodukcích u nakl.

Koího v Praze s textem K. B. Mádla ve tyech eech (esky, nmecky,
francouzsky a anglicky).

V asopisecké obci nastalo nkolik zmn, i nastává: Radikální
listy musily se promniti z denníku opt na týdenník, brzy je bude
následovati i „Oas", za to „Rozhledy" hodlají se ze trnáctidenníku
zmniti v týdenník. V Brn vedle dvou nových minule oznámených
list vydává se též nový trnáctidenníek „tení besední" spisovatelem
V. K. Jeábkem, naduitelem v Prstících u Brna. asopis jest lidovjší,

než byly dosavadní moravské pokusy literami. Jest obrázkový, a ne-
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dosahuje výše „Našeho Domova" olomuckého, chce býti asi téhož
druhu a rázu. Bude-li stejn dobe veden, není pochyb}', že by Morava
byla s to, aby si udržehx dva podobné listy.

Firma Simáekova zaala vydávati selA'ané spisy Václava Vlka
a Julia Zeyera. Tamto uinn zaátek románem „Zlato v ohni", zde
románem ..Jan Maria Plojhar".

V Praze poalo nové jedno nakladatelství vydávati „Illustr ováné
katechismy pouné" to jest krátké a širšímu obecenstvu pístupné^
ale pece proto písn vdecké a vystihující svj pedmt píruné
rukovti jednotlivých vd. Poato zempisem, jehož vydána první ást,
chystá se pokraování téhož a z jiných obor: obanské právo ra-

kouské, pokusná chemie, národopis. chemie zemdlská, první pomoc
lékaská, základy elektrochemie atd. V témže nakladatelství poala
vveházet i knihovna populárních spis lékaských, se stejným asi

rázem jak ony katechismy, jen že výlun jistému oboru vnována a
tudíž i zevrubnjší a speciálnjší. — Podobná bibliotéka pouná, v níž

by pístupným zpsobem všecky vdy podávány byly, byla už dávno
na ase, ale otázka jest pece i dnes, jak hmotn pochodí. Vdecká
literatura u nás nemá ctitel ani tolik ne, kolik by pece pomrn
k potu studenstva a vzdlanc míti mla. Všechno obecenstvo toucí
jest absorbováno: literárním ruchem a — novinami. A i tomto oboru
jen nejlehí a nejrozptýlenjší. Jakoby se lidem vážnji myslet nechtlo.
Ponkud speciálnjší asopis nebo kniha nedovede se uchytit ani

udržet. Tak nakladatel nedávno poaté revue „eské knihovnictví "•

oznamuje, že má celkem 66 odbratel a že po prvním pl roce musí

JÍ pestat vydávat. Knihovna písn vdeckých dl: „Svtem a pírodou"
po' vydání nkolika svazku rovnž zastavena, a snad ne nadobro.

O takovém neúspchu vdecké literatury eské rozhovoila se

redakce posledního ísla „Živy" v láneku „Vlastenectví a vda'".
Autor lánku prof. Raýman totiž hájí naše vdecké spisovatele proti

výtce „nevlastenectví", jakou jim metají obyejn „vlastenecké" noviny
v tvá, opováží-li se nco vydat po nmeku, jakož vbec i tehdy^
nevydávají-li vbec nic. Praví: „Pipouštím, že mže býti veliký
historik eského národa mezi námi, jenž veliká díla svá psal jen
esky, že by mohl ale existovati fysik, chemik, mathematik, biolog,

jenž by neohlížel se po práci svtové, do níž by své pravdy na prvé
místo k pokroku celé vdy ukládal, upírám. Ze by velcí národové
sami pro výsledky naše si pišli, jest nesmyslno požadovati, jest však
zájmem naším vlasteneckým a ovšem i soukromým s prací naší je
seznamovati. K tomu cíli uveejuje „Královská Spolenost ]S'auk"

správn práce uenc eských v jazycích též cizích, k témuž cíli

zaídila si II. t. eské Akademie svj bulletin. My dkujeme pracíni

svých Weyr. Koláka, Pelce, elakovského. Braunera, Hlavy, Janošíka^
Lercha, Vejdovského, Vrby, Frice a jiných, kteí uveejují práce
své jazyky cizími, že eský národ je znám jakožto národ též pírodo-
vdecky kulturní. To pranic nevadí, že jména ta a jejich práce jsoa
v publicistice naší málo známa a že o práce jejich nestojí eská intelli-
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gence, jak vykazuje seznam knihkupeckého prodeje jejich eských
originál v naší Akademii. To pranic nevadí, že ústavy naše pírodo-

vdecké jsou hanbou Evropy, jak se vyjádila i jedna zodpovdná
vysoká osoba a že o této hanb, jak se zdá, neví eská delegace. —
Perioda pírodovdy teprv ovšem u nás poíná a ta vyžaduje písného

v)'chování, uitel pln vdu ovládajících, žák a tená, kteí opravdov
chtjí se nemu nauiti. Práce vdecké spisovatelské spadají pak
•ovšem v tak malém národ opt na bedra tchže uitel vysokých
škol. Oni si je pedpisují sami, že by smla tak initi naše publi-

cistika, upírám. Na fakult lékaské vznikla ada uebných knih.

Rukovti praxi bližší jsou záhy rozprodány, theoretické nejdou tak

rychle na odbyt. Pírodovdecké rukovti ist theoretické uinily

zkušenosti ješt horší. Seydlerova výtená theoretická fysika mimo asi

40 až 50 výtisk zstala celá na sklad, Grussova výborná theoretická

astronomie eskou akademií vydaná, jest tam tém všecka... Autor
vypisuje zkušenosti se svými knihami: takovými „ležáky" staly se:

jeho chemie organická i dodatek k ní. Nezastrašen tím prvním neúspchem
odhodlal se autor vydati velikou chemii organickou v pti svazcích.

Spolu se „spolkem chemik" vydal nejdív ást nejzámluvnjší. HI.

obsahující theoretický podklad cukrovarství, pivovarství a líhovarství;

kapitál v tomto odvtví ponejvíce náš, intelligence všechna. Za dv
léta knihy té s nadšením pijaté rozprodáno 53 výtisk! „Dnes a mi
nkdo pijde abych vydal svazky I., 11., IV. a V.! — A po tch svých
zkušenostech troufám si tvrditi, že publicisté eští nemají práva vymáhati
kategoricky, aby universitní professor napsal tu onu rukov!"

Mladé umní naše má se ukázati i na Rusi, zatím však
radji jen v reprodukcích, ježto pátelé umní a národa našeho nejsou

si asi úspchem jisti, nechtjí proto tahat eské umní v originálech

až do Petrohradu. V reprodukcích by ovšem mohly vystavovat umní
naše pouze naše umlecké obrázkové asopisy a nkolik umlc, kteii

se obstojných cyklických reprodukcí svých dl dokali, což teprve

v poslepní dob vešlo u nás ve zvyk.

Dne 17. února konala „Národopisná spolenost" valnou
hromadu, v níž sdleno: Spolenost má 41 len zakládajících, 5 pi-
spívajících a 328 inných platících. Vloni rozesláno 2000 zpráv o

innosti a potebách spolku, aby se pro zájem vzbudil a len se více

pihlašovalo. Zamýšlí se zídit po venkov samostatné jednatele, kteí
by zájem pro spolenost budili, vci památné i leny pro ni sbírali.

Ježto dosavadní místnosti v paláci hrabte Sylvy-Tarouccy má spo-

lenost propjeny pouze do roku 1903., stará se už zavas o svou
vlastní budovu. Fond k tomu cíli zízený obnáší 15.219 korun; loterie,

již spolenost zaídila, nepotkala se s úspchem, mnoho los nerozprodáno,
tak že tah odroen na 31. íjna 1901. Návštvník musea bylo vloni

práv tolik co pedloni. 12.924. Vydán bude letos sedmý svazek
„Sborníku", do nhož uchystány prý práce valné ceny vdecké.

„Národní Listy" nedávno svým návrhem o spolené jednotné
abeced Slovan rakouských pohnvaly Poláky staršího patrio-
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tismu. Jak by oni se mohli zíci své abecedy, jež má za sebou takovou
historii a srostla s národem a národ s ní. Oni se své abecedy nevzdají

k vli njaké illusorní jednot, nebo i potom by polština pece jen
byla polštinou a eština eštinou. Ovšem jednotná abeceda by rzností
jazykových neshladila, ale pece jen oba tak blízké jazyky jak polština

a eština sblížila. Rady podobné však, jakkoliv jsou ideální a praktické

snad, nic nepomohou, tak jako urazíte Rusa radou, aby se vzdal azbuky,
urazíte Poláka žádostí, aby se vzdal své abecedy. A konen má-li se

jednotit, mají Rusi i Poláci pravdu — a se menšina pidá k vtšin,
t. j. 8 milion Cech pijmou abecedu 20 milion Polákv, a 40 milion
Slovan neruských (vlastn jen 32) pijme abecedu ruskou!

Jedna z nejvtších a nejvážnjších revuí francouzských (Revue
Politique et Parlamentaire) pináší vloni i letos adu lánk zabývajících se

problémem sblížení a politické budoucnosti rag evropských:
germánské, latinské a slovanské. V únorovém sešit pojednává se o

rakouských pomrech, pokud ony mohou rušit i podnítit spojení plemen
latinského a slovanského. Francouzské listy poslední léta všímají si

tém nejvíc z evropských národ zápasu, jaký se odehrává v Rakousku,
a pojednávají o nm vždy skoro pízniv pro Slovany, pokud ovšem
jejich vzdálenost a známá nonchalantnost jim správného úsudku dovoluje.

O Sienkiewiczo vi mluví se te jako kísiteli Polsky. Polska,

jež celou první polovici minulého století zaujímala mysli evropské a
nedala spáti svým rozchvátítlm, politicky poutána víc a více od svých
držitel. Emigranti polští také už ztratili mnoho z oné dávné hrdinskosti

a muenické slávy, ba na mnoze už i ve Francii stali se nepíliš

ochotn vidnými, zvlášt co Francie navázala tak tlusté pátelství

s Ruskem. — Sienkiewicz oživil nyní tento zájem pro Polsku. Polska
politicky snad jest mrtva, ale oživla literárn; díla Sienkiewiczova budí

však zájem i pro minulost její a její touze po svobod získávají znovu
pátel a soucítitel. Ovšem zstane jen pi ideální psobnosti, ale i ta

mnohdy hýbe hradbami národ. — Tak Jules Claretie napsal nedávno
v paížském „Le Journalu" v lánku „Lam un peuple*^ („duše

národa") takovouto ocenu práce a významu Sienkiewiczo va:
„který básníku nás dožil podobného dne (jak Sienkiewicz svého jubilea

ve Varšav)? Který geniální muž francouzský doznal takové oslavy?

Ovnení Voltaira v „Comédie fran^aise" a defilování paížského
obanstva pod okny devadesátiletého Viktora Huga jsou niím u po-

rovnání s jubileem Sienkiewiczovým. Vždy také ten celý národ, jenž

byl pemožen a poten od nepátel, který vyškrtnut z mapy evropské

a který dokazuje výmluvn, že dosud žije, nebo duše nikdo z tla
vyrvati nemže, celý ten národ našel se znovu ve svém slavném synovi,

kterýž vzkísil jeho minulost a proslavil polské jméno, který ukázal

svtu celému, že žije ješt literatura, slovo, poesie i jazyk polský."

Literatura polská vstupuje vbec, jak se zdá na první místo ve

slovanské rodin. Ruská slovesnost davši svtu nkolik svých velikán
ted sama trpí roztíštností, drobností — epigonstvím. Nemá na žádném
poli krásné literatury vynikajícího jména. Polská vstupuje na její místo.
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Sláva poíná od románu Sienkiewiczova, snad zájem a vhlas rozšíí

se i na nkolik jiných souasných a opravdu dobrých pracovník na

poli literatury románové. Le probírá se mohutným rozmachem i polská
literatura dramatická. Poslední dv ti léta pinesla nkolik
skuten cenných a vynikajících novinek ušlechtilé poesie upomínající

na dramatickou tvorbu romantik polských Síowackého a Mickiewicze.

V únoru hrány poprvé dv dramatické hry veršované, ob historické.

— Rostandova škola „Cyrana Bergeraca'^ — a ob poeticky i dramaticky

velmi úinné : v Krakov Kaz. Przervy-Tetmajera: „Zawisza Czarny"

(„erný Závise") a ve Lvov Stanislava Rossowského „Nawojka"
(„Dobojka", Bojovnice a p.). O literami innosti Tetmajerov nedávno
jsme se tu zmínili. St. Rossowski jest rovnž mladv- lyrický básník a

novellista, který po nkolika zdailých pracích toho genru dal se na
drama, a složil dosud dva kusy: „Circe" a te „Nawojku", oba dva,

zvlášt však druhý silné a do budoucnosti mnohoslibné poátky.
„erný Závise" opvá národního hrdinu polského, který potoulav

se svtem, vrací se dom a najednou si otinu zamiluje a jme se pro

ni trpti a bojovati. V dramatu picházejí úchvatné scény lyricko-

pírodní z Tater — Tetmajerovi tak milých. „Závise oerný" jest

ostatn jak se zdá teprv úryvkem delšího pásma zdramatisovaného dje,

který autor ješt v dalších pracích rozvine. — „Xawojka" jest historická

osoba na tolik, že historie o ní se zmiuje jakožto seste klášterní,

jež královn Hedvice darovala modlitby, již sama složila a napsala,

jeden z nejlepších to památník prvního písemnictví polského —
„modlitební kniha Na-wojky". Autor uinil z „Kawojky" dívku, která

v pestrojení pišla do Krakova na akademii tamní studovat. V bitce

studentské zatena spolu se studentem Derškou Ve vzení vyzradí se

pestrojení Elišino. — Oba i Deršku i Elišku eká praný, nebo je

podezívají z nemravnosti. Aby unikla pranýi, poradí jí mstský
purkmistr, Nmec a vdce strany nmecké od student i politického

lidu nenávidné, aby se vydávala za arodjnici — radí jí to v tom
úmyslu, aby neunikla smrti upálení a Derško aby upálen byl s ní.

Le na soud král Vladislav Jagajlo prohlédnuv celou machinaci purk-
mistrovu, pozná píinu sporu mezi studentstvem a nm. mšanstvem
a oba studenty osvobodí. Eliška po dobu vyšetovací vazby vznna
byla v kláštee Norbertinek a tu složí jakoby arodjné íkání —
krásné modlitby — a napíše je na pergamen, aby se jím ukázala jako
arodjka. Král pergamen však od ní vezme a daruje jej královn
na památku. Derško a Eliška pak prostednictvím a podporou královou

se vezmou. Jméno Kawojky obdrží odtud, že vyšla jako dve „na

voj", bojovat za vdu spolu s mladíky polskými.

„Kreutzerov^ sonáta" hr. Lva Tolstého vyšla polsky ve dvou
vydáních. Jeden z nakladatelv, aby pedstihl konkurrenta, namaloval
na obálku polonahou ženu v dekadentském vkuse, netuše, jaká ironie

v této vintce na „Kr. sonát", v níž Tolstoj vystupuje proti obnaženosti žen.

Roman Sienkiewiczv „Quo vadis?" zpracován v drama i bude
se dávat na císaských jevištích v Rusku.
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V Úzkém kruhu pátel slavena v únoru ti jubilea muž
v život vdeckém, spisovatelském a národním vyniknuvších: 701eté

narozeniny 15. února rady Jos. Hlávky, mecenáše eské akademie;
27. února óOleté narozeniny professora Alb. Bráfa. národohospodáského
spisovatele, a spisovatele Fr. Heritesa.

Zemeli: 25. ledna v Kazani prof. zoologie Kik. Meinikov,
ruský spisovatel pírodovdecký. — 29. ledna Josip Periic v Zadru,

bývalý editel gymnasia splitského, zemský školní inspektor dalmatský,

pekladatel nkolika klassických dl do charvatštiny. — 30. ledna

J. E. baron Alois Pražák, b}'valý ministr spravedlnosti a ministr krajan

eský a vdce Cech moravských. — 4. února v Mnichov zemel
eský malí Alfred Seifert, známý svými studiemi snivých dívích
hlaviek (histor. vtší obraz „Filippina Nelserova v žalái u biskupa

bratrského Korandy"). — 4. února Svetozar Miletic v Novém
Sad. zakladatel „zástavy" srbské, neohrožený vdce Srb uherských
a ochránce jejich autonomie, zaež vládou maarskou nkolik let nevinn
vznn, z ehož sešílel. — 8. února v Praze J. L. Turnovský, úedník
U. Matice Školské, spisovatel starší doby. — 10. února v Praze Dr.

Vladimír Preininger, ze spoluzakladatel eského asopisu hygien.

„Zdraví", spisovatel hygienický, o hygienu v eské literatue i v život
velmi zasloužilý. — 11. února hrabnka si. Godlewska (pseud. „Exterus")

polská spisovatelka moderní, jejichž nkolik menších prací novellních

patí k lepším nové doby v moderní polské literatue. —
Z cizích zemeli: 10. února professor Max. Petenkoffer

v Mnichov (sebevraždou), uenec slovutný, zakladatel moderního zdra-

votnictví. — 10. února v Sogliu ve Svycarech fará A. Scartazzini,
jeden z nejlepších Dantist.

*

Na francouzské Akademii uprázdnna dv místa: diplomata

a dramatického spisovatele; ono po vévodovi de Broglie, toto po vi-

comtovi de Bornie. Na ono je nkolik nejistých kandidát diplomat-
historik. Na dramatické keslo navrhují nyní asto vyslovovaného
Edmonda Rostanda, jenž po Cyranovi B. stal se nejpopulárnjším
spisovatelem Francie a z moderních i v cizin nejastji vyslovovaným.

Letos v prosinci bude se zadávati prvá cena z Nobelovy
nadace, a sice cena literární. Komissi porotní ve Švédsku z akademik
štokholmských složené podáno už nkolik set prací od uchaze ze

všech národ. A to pes to, že dle stanov nikdo se nesmí sám o cenu
ucházet, nýbrž musí býti navržen od dvrník zvlášt k tomu volených
anebo od jiné osoby vbec. — V Berlín poato vydávati tímto rokem
msíník jenž ve zpsobe lexika podává pehled všech událostí za

pedešlý msíc. První svazek obsahuje pes 200 stránek a tvoí skuten
malý slovník nauný. Revue má název „Zeitlexikon" (svazek po marce),

a bude zajisté velmi vítanou pomckou všem journalistm a všem,
kdož veejného života se úastní, i on se aspo zajímají. — Vídeský
uitel Rudolf Havel (!) jenž nedávno dobyl znaného úspchu svým
dramatem „Mutter Sorge" dostal od okresní rady dovolenou až do
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záí, aby mohl pracovat v novém dramat. Tot zrovna vzorná bene-

volence úední.
Poet malých planet, jichž tecT fotografickou cestou stále a

stále objevuji nové ady, dosáhl roku minulého 463. Letos poslední

objevy znamenané z Heidelherku hvzdá v Heidelberku Max Wolf
jest specialistou v tchto objevech i a z Póly 'Marchettii nesou oznaení:

F V a F X 1901. — Americký hvzdá H. Brooks v Jenev u No-
vého Yorku ohlásil dokonce objev ti nových asteroidv, a to v blízkosti

práv památného Erosa (jenž k nám na své silné zakivené dráze

pichází blíže než nejbHžší planeta Mars), jehož použiti chtjí hvzdái
k urení parallaxy slunení. Brooks oznail jednu z objevených planet

za svtlejší dokonce než Eros. Le odjinud z hvzdáren, kdež práv
Eros pozorován; popeno, že by v blízkosti jeho byly njaké nové
planety na plotnách fotografických stopy nezanechaly.

Vzplanutí nové hvzdy oznámil z Edinburku na ústední

stanici do Kielu 22. února hvzdá Th. Anderson. Objev jeho potvrzen

i odjinud. Hvzda nalézá se v souhvzdí Persea mezi hvzdami 3 a y tohoto

souhvzdí. Svtlost a velikost její jest znaná : 2 7. Dosud takové

náhlé vzplanutí nové hvzdy pokládáno za následek srážky dvou tles

nebeských, le tato hypothesa poslední dobou opuštna. Xyní za pi-
menjší považuje se hypothesa mnichovského professora Seeligera,

jenž tvrdí, že náhlé vzplanutí a za krátkou dobu optné pohasnutí

nkteré hvzdy možno si vykládati tak, že slab svítící nebo dokonce
temné tleso nebeské dostalo se do mlhoviny v prostoru nebeském a

probíhajíc ji najednou zazáí, práv tak jako záí meteory na nebi

probíhající njakým hustším oparem v horních koninách naší atmosféry.

A takových mlhovitých shluk v mléné dráze pozorováno mnoho a

více ješt dle domnnek hvzdá se jich v oné ásti prostoru nebeského
nachází, než ozbrojeným okem spatiti možno.

Z národního hospodáství. Rozpoet pedložený 12. února

poslanecké snmovn wkazuje u porovnání s loským zvýšení 58 milion
korun. Koní pebytkem, nepatrným sice. ale správná finanní politika

se ani o ukazování velkých pebytk nestará, staí, vychází-li; pod
konec roku se už obyejné pebytek z vtších dchod než rozpotený
dostaví sám. Celá rovnovážná summa státního rozpotu obnáší už

1641 mil. korun, okrouhle o 200 mil. korun více než ped pti lety.

Zvýšení by bvlo bývalo ješt vtši, kdyby minulá ti léta snmovna
byla rozpoet projednávala. Nejvtší položka v potebách státních jest

dosud stále — státní dluh, který se i pi pebytkovém hospodáství

státním stále zvtšuje. Tentokrát opt do píjm zaadna položka:

výpjky 26 mil. korun, tak že vlastn toto jest deficitem rozpotovým.
Ministr ve svém výklad omlouval tuto novou emissi tak zvané

umo ovací renty státní (zavedené r. 1868. na umoení starého

státního dluhu — novými výpjkami; takto: K letošímu rozpotu
pidán sice rozpoet investiní, ale mnohem více zúžený než pedešlých

Hlídka. 15
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let; obsahuje totiž jen požadavky železniní, a to tak íkajíc jen vtšího
slohu. Drobnéjší investice ponechány v rozpotu samém. Kdyby byl

investiní rozpoet sdláván tak, jako minulá léta, bylo by i na tyto

drobné investice použito výpjky, takto však letos uhradí se z bžných
píjm. Ježto však tyto píjmy pece jen nestaí na oboje: na umoení
dluhv i na investice státní, tu bylo pece nutno vypomoci si na jedné
stran emissí renty — ministr uchýlil se ke starému zpsobu renty

umoovací, místo renty investiní.

Tím se však prohešil proti vlastní zásad, kterou chvíli ped
tím pi posuzování investiního rozpotu pednesl. Pravil totiž,

že zavedení zvláštního investiního rozpotu, jenž se uhrazuje uzavíráním
státních výpjek, znamená v rakouském státním financování pokrok.

Dívjší zpsob, hradit všechno z bžných pijmuv, a když tyto ne-

staily, vykazovat schodek v rozpotu, znailo prý v oích ciziny dlat
hospodáství státní horším než vlastn bylo. Tak neustále se ukazovalo

na Rakousko, že nevystauje. Zatím však Rakousko stavlo výnosné
podniky, zlepšovalo své zdroje píjmové, a na toto obohacování své

potebovalo si vypjit. Vypjit si na melioraci i na rozmnožení
svého jmní vypadá však docela jinak v oích soused, než vypjovat
si na bžná svá vydání. Zavedením rozpotu investiního toto formální

zlepšení ad oculos cizích vitel provedeno.

A tu máš — ministr Buhm-Bawerk po takové chvále, již vnoval
tomu, že náklad na investice vylouen z rozpotu, aby na bžnou potebu
nebylo teba pipjovat, tohoto zpsobu chvályhodného nepoužil! Vrátil

se k tomu starému zpsobu financování ponechaje investice v rozpotu
bžném, a proto na konec musil se uchýliti k tomu starému — dlání
dluh na úhradu bžného rozpotu!

Místo všeobecného rozpotu investiního pedložen pak letos

speciální rozpoet železniní obnosem 241 mil. korun, jichž se

použije v letech 1901—1905 (po pípad 1908) na stavbu tchto drah:

druhého železniního spojení s Terstem ili dráhy pes Vysoké Túry
a dráhy pes Karavanky, jakož zkratky Pyhruské (celkem 190 mil.

korun); druhého spojení Halie (Lvova) s Uhrami drahou Lvov-Sambor
(38 mil. korun); dráhy z Loun do Rakovníka (9 mil. korun) a dráhy
z Hartbergu do Friedbergu (4 mil. korun). Mimo to na stavbu lokálních

drah vyžaduje 29 mil. korun a na zdokonalení a rozšíení dosavadních
státních drah 272 mil. korun. To znaí tedy: 542 mil. korun vypjených
na 4 ze sta uložiti do podnik vynášejících rok od roku nco pes
2 ze sta. Ostatn toto srovnání není zcela správné: užitek dráhy neleží

jen v její výnosnosti, ale i v té služb, již obyvatelstvu poskytuje,

a ta není už tak ítatelna. Také výnosnost nejeví se ihned po zahájení

jízdy, nýbrž roste s asem, až jak krajina, jíž dráha prochází, její

pomocí se hospodásky vzmáhá.
V této železniní pedloze rozpotové poukázáno k tomu, že dráhy,

jež stavti se mají, jakož i veškeren ten náklad na zdokonalení jejich

z valné ásti pipadne na prospchy Cech: jak druhé spojení s Terstem,
tak sami dráhy státní i místní v Cechách budou sloužit prmyslu a



RozMed. 219

obchodu království eského: povdno „ad captandam benevolentiam"

boulivé delegace z Cech (eské i nmecké).
Obšírn se ministr financí zmínil ve svém výklad o všeobecném

hospodáském postavením Rakouska, jdž pokládá za píznivé v pra-

videlném sic ale pomalém rozvoji hospodáském. Stesky, jež asto

slýchati, nepokládá za všeobecné. Stžuje si jen jedna a to malá ást

výrobc a stžuje si na pomry, jež konen nejsou jenom Rakousku

vlastni. Velká ást výrobc však má se obstojn, a znané ásti se

vede jist dobe, le ti mlí, a tak ježto slyšet jen náky, zdá se

jakoby všichni hoekovali, emuž není tak.

Papežská encyklika „o kesanské demokracii'' datovaná

z 18. ledna vydána koncem minulého msíce nesplnila toho oekávání,

jaké ji pedcházelo; ekáno zvlášt v táboe církvi nepíznivém, že

sv. Otec k té i oné frakci se strannicky pikloní a tu i onu frakci

pobouí. Le také ti, kdož v dobré viili oekávali, že encyklika poví

nco nového, zvláštního, ímž sociální názory vkatoli kém svt pevrátí,

zklamáni. Toto však bylo dtinstvím. Po dvou sociálních encyklikách

„Apostolici muneris" a ..Rerum novarum", z nichž zvlášt druhá po-

ložila jaksi základ a smr celému ruchu sociálnímu v mezích katolické

církve, mohlo pijíti jen vysvtlení i vyvinutí daného už názoru. Ostatn

vdlo se naped, že sv. Otec má v úmyslu novým listem smíit protivy

vvskytnuvší se v katolických stranách Belgie, Francie a Itálie. Proto

také pojednává encyklika o rucliu, jenž v zemích onch i dosud nazýván

kesfansko-demokratickým. A tu encyklika potvrdila správnost a úelnost

mladého lidového hnutí v onch zemích, schválivši i jméno, jež si tam

piložilo: „kesanské demokracie". Le tento název nikterak nevnucen

obdobným stranám v jiných zemích, kde snad si íkají jinak (lidové,

kesansko- sociální a pod.). Encyklika obšírn hájí jen a vykládá smysl

a obsah hnutí nazvaného kesansko-demokratickým, staví hranice po-

žadavkm demokracie v politice, ehož zvlášt teba bylo pro Francii.

Tu sv. Otec neodchýlil se od dosavadních svých názorv a pokyn,
jež už tak asto francouzským katolíkm udílel. Výkladem cíl ke-
sanské demokracie, jež nesmjí odporovat naukám církve, snaží se

smíiti encyklika staré konservativní smry s novým hnutím, jakož

i tomuto naopak položiti meze, aby nepestelovalo ani v politice ani

v sociálních požadavcích. Zvlášt upomíná mladé na jejich povinnost

naprosté poslušnosti biskup, na nedovolenost toho, aby se hlásal tídní

boj proti majetným a vyšším, aby tito se záští plnou politikou od-

puzovali. Káže obma stranám pracovati ve shod o povznesení vdomí
náboženského a mravnosti v tídách dlnického lidu, nebo bez ná-

boženského citu o povinnosti a mravném život všecky sociální opravy

jsou zbytený. ísejvtší mzda a nejmenší doba pracovní neuspokojí

a nesmíí lovka, který nemá náboženství a mravních závazk necítí.

Encyklika hájí „almužnu" proti sociálním demokratm a jiným

jejím odprcm. Jest poteba, aby pi sociálním vyrovnávání protiv

mezi majetným a chudým se osobn sbližovali, aby sociální reformy

prozaovala láska kesanská. Almužnou, to jest kesanskou dobro-

15*
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inností jsou ostatn i všecka sociální opatení ve prospch pra-

cujících a nemajetných. Schvalujíc dosavadní sociální všeobecné
reformy, piklouje se encyklika k názoru mladých o nezbytné inter-

venci a péi státní, a staví se proti konservativcm onch tí zemí,

kteí veškerý státní poin a státní podporu vyluovali, hájíce pouze
oprávnnost soukromé dobroinnosti a soukromé svobody vzájemných
styk. Le i jim vyhovuje encyklika v tom, že nabádá k tomu, aby
dlníci snažili se a vedeni byli ke spoivosti, pilnosti a svépomoci, aby
tak nespoléhali ve všem na pomoc státu a povinnost bohatých, ale

i sami pispívali ku zlepšení blahobytu svého.

Dležité jest místo encykliky, v nmž starost o povznesení lidu

prohlašuje se ne za sport ale za povinnost vyšších. Pravit: „Bohatší a

vážení obané státu musí býti toho pesvdení, že není to ponecháno
jejich dobré vli, chtjí-li se starati o blaho nižších tíd nebo nechtjí, ale

je to jejich povinností. Nebo ve stát nežije každý jen pro sebe a

své blaho, ale i pro všeobecnost, aby ím druzí ku všeobecnému dobru pi-
spti nemohou, jiní kteí to mohou, tím hojnji k témuž úelu pispívali."

Tento názor papežského listu o kesanské demokracii jest nejzávažnjší

a podpírá vlastn nejdalekosáhlejší socialn-reformní požadavky celého

hnutí kesansko-socialního. Jest také nejpísnjším napomenutím stranám
protireformním a výitkou jejich tvrzení, že všechno má býti ponecháno
soukromé iniciativ. Za tu se ukrývají ti, jakoby pravila encyklika na
tomto míst, kteí vbec se chtjí vyhnouti všeliké povinnosti pispívati

ku zlepšení stavu tíd pracujících.

Posudky list shodly se také v tom, že bude nutno starým stranám
zmínných zemí se podrobiti mladému kest demokratickému hnutí,

tebas toto rovnž musilo se své pepjatosti a upílišenosti, zvlášt co

se blíženského pomru k tm bohatším týe, nco upustiti. Nejen jméno
ale i valná ást zásad kes.-socialního hnutí schválena, a odpor proti

nmu prohlášen za neoprávnný. Zdá se, že bude krušnjší práv tmto
stranám starokonservativním poslechnouti tchto pokyn sv. Otce, nebo
musejí se svého upustiti více než mladí, kteí vlastn napomenuti jen
k rozumnosti, opatrnosti a poslušnosti. Chyby se též dopouštjí mladí,

že encykliku vykládají úpln ve svj prospch a tím shodu znemožují.

Školství. S domácích luh dv zprávy potšitelné zaznamenáváme:
uitelstvo slezské bude vydávati list, jehož ízení sveno redaknímu
odboru, tuším ptilennému. List bude si všímat hlavn vcí slezských

a nebude zajisté snškou planých polemik a útok proti druhm smýšlení

katolického, tím mén bude pstovat protikatolický smr zednáský,
jaký bohužel pevládá v listech moravských a eských. Spolek kato-

lického uitelstva eského na Morav také provede konen dávné
usnesení a v dob nejbližší pone vydávati „Vychovatelské Listy",
tak že nám pibudou — tak doufáme — dva uitelské listy dobrého jádra.

Z dležitjších událostí nedaleké minulosti zaznamenáváme akci
starých suplent ve prospch zlepšení služného. Eegulací slu-

I
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žebních pomr r. 1898. bylo ustanoveno, že se mají nejvýše ti léta

suplentská vpoítati do služby definitivní. To bylo tak provedeno, že

suplentm, kteí jenom ti léta suplovali, tato ti léta k definitivu pi-
potena, ale také onm osobám, jež v letech osmdesátých suplovaly
10—15 let, vpoítány rovnž jenom ti léta. Tak povstaly nesrovnalosti.

Jsou nyní 501etí professoi, kteí mají teprve druhou quinquenalku,

kdežto kollega o 12 let ve služb mladší žádá již o tetí pídavek.
Byli v nové dob kandidáti hned po zkoušce ustanoveni definitivn,

kdežto^ díve po léta se moili se služným 1200 korun.

kSkolními dozorci na školách obchodních jmenoval ministr

kultu a vyuování adu vynikajících odborník výnosem ze dne
30. ledna t. r., a sice pro eské obchodní akademie (vyšší obchodní
školy) v Cechách a na Morav ustanoven professor eské university

pražské Dr. A. Bráf. Dozor nad eskými školami kupeckými (nižšími

školami obchodními) sven editeli obchodní akademie plzeské, císa-

skému radovi Ant. Kotrovi a editeli obchodní akademie chrudimské
Janu Ctiborovi.

Uebné pedmty stedních škol opt rozmnoženy.
Vyslovilo ministerstvo kultu a vyuování pání, aby na všech stedních
školách pokud možno se vyuovalo tsnopisu. Novota zajisté velmi
asová a chvály hodná.

.

Také ve školství technickém u nás i v cizin pozoruhodná
se zavádí novota. Pi slavnosti technických škol dne 16. ledna t. r.

v Mnichov konané za pítomnosti prince Ludvíka bavorského sdlil

editel vysokých škol výnos prince vladae, jímž udluje se vysokým
školám právo udíleti titul doktora technických vd a na základ zkoušek
státních titul: diplomovaný inženýr udlovati absolventm technických
škol vysokých. Podobná akce také u nás je v proudu a jest nepochybno,
že našim technikm dostane se titulu pimeného studiu, jak navrženo
v íšské rad.

V ohledu jazykovém pokraujeme — zpt. V okr. školních

radách jest úední jednání „vnitní" nmecké. Zprávy inspekní po-

dávají školdozorci nmecky, alespo písemné zprávy k zemské školní

rad jsou nmecké, editelové stedních ústav dopisují s úady nad-
ízenými po nmeku. Bez hluku se na Morav zavedla ve školství

nmecká „státní" e, a naši radikálové — mlí. Také zajímavý zjev

~a — žalostný.

Za takových pomr není divu, že v Hoanech u Loun mají

nmeckou školu pro sedm eských dtí. V osad jmenované
jest mezi 257 Cechy 12 Nmcv, a ti provedli, že jim k vli chudiká
obec musí vydržovat nmeckou školu obecnou nákladem 600 korun,

do níž chodí však jenom sedm dtí pvodu eského.
O hmotné pomry studentstva eského po mnohá léta peoval

jediný spolek pražský „Radhoš", kterýž pod tíhou bemene pílišného

klesal. Te konen zjednána alespo ásten úleva zízením studentské

jídelny „Mensa academica", již zídilo studentstvo za podpory
msta V ústav obdrží nemajetný student slušný obd za 50 halé.
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Ponvadž místnosti nestaí pro 400—480 návštvník, musí každý den
naped objednati obd, jež se vydává od 11— 1 hodiny, ale i pozdji
došlí bývají obslouženi, mají-li obd objednaný. Stravují spolen za

stolem jako rodina po zpsobu v cizin oblíbených „table hOte".
Ješt dále v tomto smru pokroili Milánští. Tam zavedeno

stravování žák nezámožných ve škole. V dob zimní obdrží

každé dít obd na úet obce. Dosud stravují ve školách 8000 dtí,

což vyžaduje nákladu 160.000 korun.

Z nejvyšších instancí máme zase dv velmi dležitá rozhodnutí

zásadní. V jisté pi rozhodl nejvyšší soudní dvr, že písemná po-
bídka místní školní rady, rodim zaslaná, aby dti ádn posílali

do školy, má povahu úedního naízení a nevážné s ní naložení stíhána

býti má podle § 315. trestního zákona — Rozhodnutí ješt závažnjší
jest nález c. k. íšského soudu dne 26. února 1900 uinné, vydané
o stížnosti továrního dlníka F. Opitze z Broumova v Cechách, kterýž

žaloval, že mu bylo porušeno ústavou zaruené politické právo, volnost

víry a svdomí. Vc je nesmírn závažná, proto podáváme ji obšírnji.

Výnosem c. k. zemské školní rady v Praze ze dne 17. ledna 1900-

. 45.395 ai. 1899, potvrzujícím nález okresní školní rady v Broumov
ze dne 26. listopadu 1899 . 2706, jímž odsouzen byl Fr. Opitz z té

píiny, že dcera jeho Marie Opitzova v msíci íjnu 1899 výkony ná-

boženské zameškala, k penžitému trestu v obnosu 5 zl.. po pípad ku
trestu vzení na 24 hodin, nebylo porušeno v i. 14. státního základního
zákona ze dne 21. prosince 186 <, . z. . 142, zaruené pohtické právo
volnosti víry a svdomí, pokud jde o stžovatele. F. Opitz uvádl, že

nenáleží k církvi katolické, nýbrž k náboženské spolenosti „Baptist'

Píí se tedy jeho svdomí i jeho víe pidržovati své dít k úastenství

pi náboženských výkonech církve, z níž vystoupil z pesvdení vnitního,.

On že dcei své nepekáží, aby úastnila se cviení v náboženství kato-

lickém, k tomu však, abv ji nutili k návštv chrámu vyznání víry,.

ku kterému nenáleží, že vzhledem ku i. 14. státního základního zákona
ze dne 21. prosince 1867, . z. . 142.. pidržen býti nemže. Dle §§ 20.

a 24. íšského zákona školního nesmjí rodie svých dtí nechati bez-'

vyuováni pro veejné školy obecné pedepsaného, i mohou k vyplnní
této své povinnosti prostedkv donucovacími pidrženi býti. K vyuování
pedepsanému náležejí dle § 5. íšského zákona školního také výkony
náboženské, i mohou tedy rodie pinuceni býti, aby své dti k úastenství

pi výkonech náboženských pidrželi. Na této povinnosti nemže v tomto

pípad nieho mniti okolnost, že stžovatel jest údem náboženské spo-

lenosti „Baptist", ponvadž plnním oné povinnosti žalobce pro svou

osobu nucen není k žádnému bohoslužebnému výkonu nebo k církevní

slavnosti, a rodie svých povinností jako vychovatelé svých dtí také

v tch pípadech zbaviti se nemohou, když rodie a dti nejsou stejného

náboženství. Ve stžovateli Fr. Opitzovi , sloueny jsou dv osobnosti,

jeho vlastní a osobnost otcova, ktejý v záležitostech výchovu dle školních

zákonv a dle obanského zákona k jistým skutkm nucen býti mže.
Politické právo stžovatelovo nebylo porušeno tím, že jako otec v mezích
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zákon školních byl donucován, nebo povinnost školní obsahuje také

výkony náboženské.

Programm a požadavky „mladých"^ tlumoil bez obalu

nov zvolený poslanec íšský Seitz ve schzi dne 29. ledna ve Florids-

dorfé dolnorakouském konané. Zádají úplné a bezpodmínené odlouení
školv od církve, rozdlení ministerstva kultu a vyuování ve dva samo-

statné správní úady, bezplatné vyuování na všech školách a opatení

pomcek i knih uebných na úet bu obce nebo státu, bezplatné za-

opatení a stravování všech dtí školu navštvujících, pokud jsou rodiové
nemajetní, zákaz používat dtí ku pracím emeslným a výdlkovým
vbec, zízení íšské školní rady volené z vtšiny lidem a na konec

služné uitelm podle tí nejnižších tíd úednických.

Za opatrovny na venkov velmi pípadn se pimlouvá
„Život". Praví zcela správn: „lía eském venkov opatrují vtšinou
dti starší bratí nebo sestry povinné do školy. Tím trpí nesmírn
návštva školy, xsejlépe bychom odpomohli zlu, kdyby zízeny byly

opatrovny. Ale žádejte toho na našich uvdomlých autonomistech!

Mvslím, že byla by levná, a ne píliš vhodná odpomoc. Každá ves

má njakou osobu, jež z milosti osadník je živa. Pro nemohlo by
se užiti poádkových osob k chování a opatrování dtí? Bohužel, že

osoby jmenované bývají'neduživci, již mohli by v nkterých pípadech
dtem uškoditi. Jinak snad bylo by pece alespo škole spomoženo,

zvlášt kdyby osobám tm byla obcí dána uritá odmna za jich službu."

Jak se tiskem šíí nemravnost, konen uznávají také

mužové a listy na stanovisku svobodomyslném trvající. Tak na p.
prof. J. Wotta uveejuje v „Ost. Mittelschule" pednášku o vKvu školy

na pohlavní poblouzení mládeže, a tu mezi jiným praví: -Mnoho zla

zpsobily jist rzné, až neslušn zobecnlé, allegorické polonahé ženské

figury na titulních listech mnohých knih a asopis. Kupte si dnes

cokoliv a v lékárn i u cukráe nebo v trafice, všude zabalí vám
zboží do papíru pomalovaného nahými a zpoly vysvleenými ženskými
postavami v nejrozmanitjších polohách. Pohlete na plakáty cirkv
a rzných menagerií, nic nevypadlo tak skoup, jako a hoejšek i
dolejšek odvii všelijakých tch krasojezdky a krotitelek. Jakmile
byla fantasie mládeže takovýmto zpsobem probuzena, najde mnohá
kniha s obscénními obrázky, jaké dnes nesvdomitá a získuchtivá na-

kladatelství hromadn a za babku prodávají, svého kupce a neúnavného
tenáe, jenž s nejvtší dychtivostí hltá její obsah a pozoruje hnusné
ty obrázky až do pesycení. etba rzných literárních šmejd, neslušné

hovory, obraty, nadávky a posuky dosplých, mnohé kresby a nápisy

na stnách a štítech, výtvory mravn zpustlých niem, návštva mnohých
divadelních kus znemravují rovnž znanou mrou. Z uvedeného
tuším jest patrno, že za daných pomr, v nichž jsme nuceni žíti, jest

naprosto nemožno uchrániti dti všeho toho, ím by pohlavní pud
probuzen, fantasie podráždna a neslušné myšlenky vyvolány býti

mohly. Chceme-li v tomto smru vychovávati mládež dle požadavk
doby, jest nám pimeným zpsobem nad ní bdíti a pouovati ji pi
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každé naskytnuvší se píležitosti, aby nezašla na mravní, tlesné a

duševní scestí."

O pomrech školství francouzského v ohledu náboženském

velmi pouné podrobnosti vypátral len paížské obecní rady Galii de

Garton. kterýž veejn pronesl v zasedání rady tato pozoruhodná slova:

„Z obecných škol školských bratí a školských sester byly vymítény

kíže atd. Zárove pak bylo zakázáno, vyuovati v nich katolickému

náboženství. Ale naproti tomu dovoleno bylo rabínm, aby sami smli
íditi a spravovati židovské obecné školy, silami jenom židovskými je

obsazovati a bdíti nad tím. aby pokrmy ve školních kuchyních pi-
pravované pipravovány byly jenom dle zpsobu židovského. Ano ješt

více: rabínové mají právo, podle nhož mohou oni sami a beze všeho

vmšování se obecních úad — voliti uitele a uitelky, tebas i ne-

francouzské. Kdežto ve všech ostatních obecních školách vyžaduje se

pro zápis rodný, od úad státních vydaný list, dostauje v židovských

školách jednoduché rabínovo vysvdení. Potebují-li rabíni dítek

k obadm náboženským nebo chtjí-li je jim vyuovati, mohou si pro

n do škol jen poslati, a to i také mezi vyuováním." Generální editel

škol Bedorez údaje nejen nevyvrátil, nýbrž hájil je, že prý odpovídají

zásad rovnosti.

Na konec zase nkolik zajímavých íslic. Podle statistických

výkaz rzných stát poítají jednu školu ve Spojených Státech severo-

amerických na 210 obyvatel, v Norsku na 270, ve Švýcarsku na 336,

ve Švédsku na 443, ve Francii na 473, ve Vlaších na 546, ve Španlsku

na 560, v Luxemburku na 624, v Dánsku na 728, v Nmecku na 826,

v Portugalsku na 848, v^Hollandsku na 1015, v Belgii na 1070, ve

Velké Britanii na 1203, v ecku na 1245, v Rakousko-Uhersku na 1350,

v Rumunsku na 1754, v Bulharsku na 1784. v Rusku na 2196 a

v Srbsku na 3115. Jsme tedv u nás v ohledu školském až na 16. míst
a od zadu na míst šestém. Podle výkaz r. 1890. bylo bez jakéhokoli

vyuování na Morav a ve Slezsku l'3°/o, v Cechách 5-5°/o, v Horních

Rakousích a Solnohradech 2-2°/o5 v Dolních Rakousích 2-6o,o, v Tyrohch

9-9Vo5 ve Štyrsku. Korutanech a v Krasku 15-8''/o) v Pímoí bólVo?
v Halii a v Bukovin 50-<';o) v Dalmácii 76-4°/o- V celé íši bylo

919.743 dítek bez vyuování. Analfabet bylo ve Vorarlberku 3°/o5

v echách 5-7o/o. v Dolních Rakousích 6-2''/o, v Horních Rakousích 6-3<';o,

na Morav 6-9''/o, v Tyrolích 7-6o/o, v Solnohrade 8»;o- ve Slezsku S-So/o?

ve Štyrsku 19-5o
o, v Terste s okolím 22°

o; v Korutanech 29o/o, v Krasku

33-4Vo, v Gorici s Gradiskou 39o/o, v Istrii 65Vo, v Halii 67Vo, v Bu-

kovin 79 Vo, v Dalmácii 82''/o. Prmrn tedy 29^0 veškerého oby-

vatelstva, t. j. asi sedm milion lidí neumlo isti ani psáti. Uvidíme,

jak se pomrv zmnily nyní. V cizin jest analfabet: ve Švédsku 0'67o)

v Norsku O-80/o, ve Švýcarsku 0-9, v Nmecku l-4°/o, v Luxemburku l*57o,

v HoUandsku 1-6V0, ve Velké Britanii 15o/o.
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Kdy budeme míti svj Alland?
Jax Voxdrážek. (O.')

Každý nemocný ' istí si svou lahviku sám v místnostech k tomu

^ každém pate urených, pomocí karták, horké vody a karbolové

vody. Rašelina, do níž obsah lahviek se vylévá, bývá spálena, tak že

se bacily naprosto nií. To je první zpsob léení, a každý, i ne-

odbornik uzná, jak dležitý!

Druhý zpsob spoívá v ležení (tak zvaná Liegecur) na erstvém

vzduchu. Kazdy pacient obdrží svou lenošku na urité loggii neb

verand; lenošky jsou rákosové, matracemi pokryté a tak sestrojeny,

že lze na nich pohodln ležeti i sedti, dle toho, více-li i mén se

zdvihne opradlo. Nemocní ležeti musí denn pes šest hodin. Hodiny

Jsou pesn ureny a musí býti dodržovány, nad ímž bdí domácí

léka nebo sestra eholnice. V dob po obd zavládne úplný klid,

ani éísti se neradí v dob od 1^/^—2^2- I tento zpsob léení jest

rozumný. Pi ležení jest tlo v klidu, krev má pístup do celých plic,

zejména k rán, ímž se tato hojí, stahuje nebo vápenatí. Odpoledne

i ráno po snídaní dovolena jest procházka v parku nebo v lese. Za

hranice ústavu bez zvláštního dovolení lékaova není dovoleno vzdáliti se.

Pacient leží za dne na otevených logiích neb verandách za

každého poasí, a horko i mráz. a prší i snží. V lét možno vy-

nésti lehátka do lesa, a jest opravdovým požitkem 5—^6 hodin ležením

stráviti v chladu a vni borovic. V zim zaobaleni do silných pikrývek

leží nemocní i pi 10—12 stupních mrazu venku. Taktéž písn pi-

') Str. 169. . 7. zdola má státi: pomocí lék, ne: léka.

IG
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Lliženo, aby i v noci okna ložnic aspo ásten byla otevena. Tina

docíleno dvojí vci, nemocný dýchá stále erstvý vzduch a otužuje-

Strava jest jednoduchá, ale pimená, ráno káva, mléko,' aj^

kakao, dopoledne mléko, máslo, chléb, v poledne maso, píkrm, mouníky
a obdobn i odpoledne a veer. Pacienti jedí ptkrát denn; lihovin

steženo se co nejvíce, denn nejvýše Ys litru piva neb ^'s vína.

V dom svoboda nemocných nikterak není obmezována, hudba-

rzné hry, obas spolené veírky s rznými pednáškami, bohatá

knihovna rozptylují náladu melancholickou. Nejkratší pobyt uren
v ústav, má-li se výsledek objeviti, na 3—4 msíce, a vtšina pacient

zstává déle, nkteí 8— 10 msíc. To vše závisí od toho, jak daleko

nemoc pokroila, a kolik mže pacient vynaložiti. — Poplatek pro-

druhou tídu jsou 2 koruny, pro první 5 korun denn, se vším všudy.

Samozejmo, že ústav nepoítá na výdlek, a proto práv jest ústavem

lidovým, že jest lacin}-m.

A výsledky? S malými výjimkami velmi dobré. Prvním zna-

mením píznivým bývá vzrst váhy; jsou nkteí pacienti, kteí piberou

5— 7 kg. msín. Velká vtšina nemocných odchází v takovém stavu^

že jest opt schopna práce, a pemnozí úpln vyhojeni. Tm, kteí za

jiných podmínek v této dob byli by již smrti nebo nevyhnutelné

zkáze blízcí, tm poskytnuta možnost, radovati se ze života.

III.

Quid fabula doet? Pomozte, pispjte, abychom mli brzy svj
Alland, svj lidový léebný ústav pro choré plícemi. To jest ucelena

tchto ádk, upozorniti veejnost, objasniti jí, jak užitené dílo volá k ní

o milosrdenství. Prosba tato není snad njakou snahou separatistickoUy

odporem proti ústavu cizímu, nikoli. Nemocnému málo na tom záleží,

uzdraví-li se mezi Nmci nebo Cechy — primm vivere dein philosopharit

Požadavkem jest uzdraviti se, a tato možnost dosavad pro chudého

v jediném ústav v Rakousku, v jediném pro 24 milionv obyvatel-

Dvacettyry miliony posílají své chudé do jediného domu, který jich

pojati mže nanejvýše 126. Pes 600 jich pihlášeno v ústední kancelái

ve Vídni, šest set jich eká, až dojde na n ada a obdrží lístek spásy:

„Jest pro vás místo v Allandu." Než kolik se jich vbec nedoká?
A není mezi nimi málo Cech ! Jediný ústav daleko, daleko ne-

dostauje. V Nmecku jich na 80, ve Švycarech 4. v Anglii 30, ve

Francii 7. v Rusku 8, — ano již i Maai položili nedávno základy

ku tetímu ústavu — všude jašt se pistavují nové a nové — a
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u nás dosud terra incognita? Ani jediný I V Nmecku mže bvti

ošetováno 20 tisíc ron, v Rakousku -tOO, v Cechách žádný!

Co máme a co nemáme? My máme hojn lidí tuberkulosních;

my máme hojn míst píhodných, kde by takové ústavy státi mohly

(naše Krkonoše, Rudohoí, Šumava, Brdy, Posázavi, všechny ty krajiny

mají zstati nepoužity?), máme též dosti léka odborných, kteí bv

ústav zdárn vésti mohli, ba my máme již také spolek, který o to vše

se stará, to vše bychom již mli, ale nemáme dosud penzi Nejbohatší

zem mocnáství nemá tolik, aby si postavila léební ústav pro svoje

tuberkulosní obyvatele! Spolek (trvající tuším na tvrtý rok) má celvch

deset tisíc, a potebuje nejmén 200—300 tisíc. (Alland repraesentuje

sumu pl milionu.) Podle toho všeho, neubude-li dobrodinc, mohli

bychom v píštím tisíciletí klásti základní kámen, celých 100, 150 let

zbývá jen ekati. — Bolno zajisté tu ironisovatl

Nikdo nenamítej : Jpst pedevším povinností státu a zem. aby

se o takové ústavy staraly. Souhlasím, svatou jest poAanností tch,

jimž sveno pozemské blaho obyvatel, aby opravili pedevším ten nej-

dražší statek jejich: život a zdraví, aby stavli ohrazené útulky proti

nejdivjšímu nepíteli jeho. Každá zem mla by míti ne jeden, ale

více takých ústav. Než, facta loquuntur — v Rakousku nepostavily

dosud ani stát a zem ani jediného ústavu a nesvítá nadje, že by se

tak brzy stalo. Jediný snm uinil estnou výjimku, snm dolno-

rakouský, který v zásad se usnesl stavti brzy takové ústavy. Nám
zbývá naléhati na naše poslance a vyzvati: -Jdi a ui podobn.''

Jiná námitka: „Máme nemocnice, zemské, okresní, mstské."

Ano máme nemocnice, léebny pro všeliké nemoci, ale pro souchotiny

nikoh, ty se v nemocnicích nevyléí, protože tam se léiti ani nemohou.

Do nemocnice se pijme pacient s chrlením krve, nebo je-li píliš

slab, ale jakmile horeka mine, pacient se pošle domii. Anebo pijím^jí

ti tuberkulosní, jichž osud již speetn, kteí opustí nemocnici brzy

jako mrtví. Jest tudíž léební ústav takový a nemocnice zcela nco
jiného. Konen ekne nkdo: „A když léení tak snadné, mže se

nemocný léiti doma sám." Mže, ale kohk by se našlo pacient, kteí

by tak svdomité i bez dozoru zachovávali poádek, istotu, ležení,

stídmost? Zde platí slova: „Serva ordinem et ordo servabit te." Pro
lékai posílají pacienty do Karlových Var, když vodu karlovarskou

lze píti i doma? Celkový vHv místa léebního je dležitý!

Ostatn máme mnoho ústav, jichž nám nedal stát, jež jsme si

postavili sami; které si vydržujeme sami — a jsme na to hrdi —
16*
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Ústavy, jež nám, jako kulturnímu národu jsou nutný, ale odvažuji se

tvrditi, léební lidový ústav pro choré plícemi byl. jest a bude jednou

z institucí nejdležitjších. Již se stanoviska lidskosti: zachovati nkomu
život, posíliti zdraví, to myslím, že jest humanity pravidlem prvním.

Ale i stanovisko národohospodáské jest dležito. Souchotiny nejvíc

ádí mezi lidmi mladými, kteí jsou v plném proudu práce v závodech,

dílnách, na studiích, co tu znieno sil, které se rozvinouti mohly, co

tu pokoseno „nadje budoucnosti", a kolik jich zachováno býti mže!
Zeme otec rodiny souchotinami, zbudou žena a dítky, o nž aspo

ásten starati se musí obec, zem. Zajisté tyto výlohy jsou vtší, než

které by bylo stálo nkolikamsíní léení mladého muže v ústav.

A dále nejsme národem tak etným, aby nám nemusilo býti líto

každého ubývajícího lena. O penžní otázce se nezmiuji. Pro by

nemohly ty tisíce, které naši zámožnjší choí odnášejí do cizozemských

ústav, pro b}^ nemohly zstati u nás. doma? Neudlal by špatný

obchod, kdo by se k zaízení takového ústavu soukromého odhodlal.

Oi to uznáme teprve, až nám je nkdo z ciziny na našich horách po-

staví a pro sebe SC/o istého zisku shrábne?

Píšef Dr. Weissmajer: „Stavti divadla, musea, to není ješt

všechno, nutno také pamatovati na chudé bližní, na jich nemoci a

poteby tla." Xa stát tak brzo spoléhat nelze, zbývá jedin svépomoc

zem a soukromé dobrodiní. Co dosud iní zemské výbory, nestaí,

dolnorakouský vydržuje asi 50 nemocných v Allandu, taktéž náš (esky)

zemský výbor platí tu na nkolik, i nemocenské pokladny vydržují tu

své píslušníky, tak že i zcela nemajetnému možno do Allandu se uchýliti.

ale to vše zdá se mi jen prozatímní a malé. Pravda, máme již te sbírek

dosti, ale kdo neuzná, že leckterý podnik spíše by mohl pokati než

tento. Piberme, zahrme v dobroinnost svou i ty, kteí jí nejnutnji

potebují. Každý rok otálení stojí nás nkolik set život našich bližních.

I dolnorakouský ústav povstal jen z dar a v nkolika jen málo

letech komité, v jehož ele stál professor SchriJtter, obracelo se k sou-

kromníkm i veejnosti •) pi každé píležitosti, po hostincích, kavárnách,

nádražích byly schránky pro píští ústav, a to vx-svdení nutno Víde-

ákm dáti, že se inili. Pisply -Vcchny vrstvy, dvr, šlechta,

mšanstvo, ano i ti chudí, bez rozdílu vyznání a národnosti. Což uime
') Tu se naskýtá píležitost našim denním listinu, upozorovati, pouiti, vybízeti

veejnost na tento ústav — než bohužel, piavf opak se stal) — feuilletony; v cizin

i ten nejobskurnjší plátek honosí se již odbornými lánky v tomto oboru. Naši lékai

odborníci mohou poádati jiopularní pednášky o tomto pedmte. Vbec, muž kde jest,

jenž by své zvuné jméno pipojil k tmto podnikám, který by to vzal za svj životní úkol?
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i my podobn! Jen o poátek jde, o agitaci, aby p. t. publikum vdlo,
kam a na peníze dává, a co by v tom musilo býti, abychom za málo

let i my nekladli základ k lidovému léebnímu ústavu, nadji trpících ?

Užitek z takového ústavu jest mnohonásobný. Pedevším vyrveme

jisté smrti mnoho obtí. Staí jen si pedstaviti tyto dv protivy: Ne-

mocný se dozví, že má souchotiny; chd jsa, pracuje v zaprášené dusné

díln do úpadu; až pozbude sil, zaleze do své svtniky, tmavé, ne-

slunné, pesycené starým, stuchlým vzduchem, kamna kouí, venku

teskutý mráz, škoda vtrat; potravou káva — ráno, v poledne, veer,

léka pijde jednou a potom až, až milosrdenství prokáže se chuasu,

nechají-li ho v nemocnici umít.

A nyní téhož ubožáka kdosi upozorní, že je na prsa chorý, pijat

jest do ústavu, z msta, z prachu, z dýmu vyveden na slunce, do

istého, zdravého vzduchu,' stravu dostane pimenou, od práce od-

poine, lékaskou návštvu má dvakrát denn, jaký div, že zvadlý

organismus osvží a hlásí se k novému životu. Dále, nemocný nauí

se v ústav hygien, pejde mu v krev, jak má žíti, pedevším istoty

bude vždy dbáti a opustiv jedenkráte ústav, bude sám apoštolem

hygieny, istoty a opatrnosti ve svém okolí. Chráníme tedy i sebe ped
nákazou, kterou šíí kol sebe nesvdomití neb nevdomí souchotinái,

zneišujíce hleny ulice, sady, železniní vozy, chrámy, divadla.')

Ovšem, ústav takový, má- li býti lidovým, tedy laciným, nemže
býti podnikem akciovým, vypoteným na tuné dividendy. Komité

(a myslím, že málokdy sestoupili se lidé k úelm šlechetnjším) pekvapit

mže podílníky jen tou výroní zprávou: „Zachovali jste tolik a tolik

život, tolika a tolika rodinám jste vrátili živitele, svému národu jste

zachovali tolik a tolik pracovník." Srdci šlechetnému nejtunjší

dividenda! Ovšem, že úroky pevýší stonásobn kapitál jedenkráte na

vnosti, a kdo by se dokati nemohl a chtl je bráti za živa, jen a
zajde se podívat nkdy do ústavu (budoucího!) a te v oích uzdravujících

se nemocných tu radost. lovk tuberkulosní, vyvázne-li, umí býti

vdným, ježto ví, že chodil po kraji hrobu. Proto „dvakrát dá, kdo

rychle dá" i sebe menší píspvek ku zbudování lidového léebního

ústavu pro choré plícemi.

') Strach ped nákazou, který pauuje v okolí, v nmž ústavy tyto mají se stavti,

je úpln zbytený, bezdvodný, ježto nikde není vtší opatrnosti, ba naopak všude jinde

vtší nebezpeí hrozí, než v dom takovémto. Každý, kdo Alland navštívil, pizná, že

desetkrát díve nakaziti se muže lovk v Meranu, Abazzii, Riviee než v Allandu.

Skvostný obrázek pedsudku podali i Allandští, jichž jeden obyvatel se zlobil, že vidl
po kolech vozu z ústavu lézti bacily

!
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Symbolické knihy protestantské.
Píše VÁCLAV Oliva. (. d.)

aj Apoštolské vyznání víry.

(Symbolm apostolicum ; Apostolicum ; Ciedo.)

a) Djiny. 1)

1. Ponvadž dle nauky Písma sv. (Ma. 16, 16 a Sk. ap. 8, 37 -) ti,

kteí z dosplých ktíti se dávají, víru v základní lánky kesanství

míti musí a ktitel o tom pesvditi se má: již záhy v prvních dobách

církve bylo teba, aby sestaven kyl kratiký formulá, v nmž by

hlavní pravdy kesanství byly obsaženy a jímž by ktnci ped ktitelem

svou víru vyznávali — breviarium fidei. Takový pak formulá, jak

samozejmo, pouze od církevní vrchnosti dán a pípadn i vykládán

nebo rozšíen býti mohl.

2. Sv, Rufinus') a sv. Ambrož*) (340—397) uvádjí starou tradici?

dle níž sami apoštolova vyznání víry spolen složili ped rozchodem

svým z Jerusalema, jež vícím bylo normou pravého apoštolského uení
a jež ped svatým ktem od ktnc jako norma jich viry v ruce

ktitelovy skládáno bylo. Toto od apoštol složené vyznání víry slov

apoštolské. 5)

aa) Ze apoštolov sami byli pvodci apoštolského symbola, do-

svdují: Jeroným. 6) papežové Celestin (422—431), Sixtus III. (431—440),

Leo I. (440—461). Vigilius z Thapsu a Sacramentarium Gelasianum.^)

•1 Srv. Dr. Ant. Podlaha, »Píivod a djiny apoštolského vyznání víry* (»asopis ,

katol. duchovenstva« 1895, str. 193); Wetzer und Welie, »Kirchenlexikon« V. p. 676; '

Srockhaus, »Konversations-Lexikon«, I. 750; Dr. J. Burg, »Protestantische Geschitslfigen*,

II. p. 7. Essen l97.

*) »Kdo uví a poktn bude, spasen bude: kdož pak neuví, bude zatracen.* —
»ekl pak Filip: Víš-li celým srdcem, mže to býti (t. j. abys byl poktn). A on

odpovdv, ekl: Vím, že Ježíš je Kristus, Syn Boží.*

s) Tyrannius Bufinus (343— 410): »Commentarius in symbolm apostolorum*

e. 2. Srv. též: Mígne, »Patrologia«, sv. 21.

*) Explan. symb. u i(/aie: »Scriptorum yeterum nova coUectio e Vaticanis codicibui ,

edita« (10 svazk, ím 1 828— 1838), sv. 7. str. 156, kdež sv. Ambrož dí, že v Milán >

ped ktem užívá se symbola, jež od apoštol pochází. • i

') Pro sluje » apoštolskými;, srv. Podlaha op. c. 199 nn.

*) Ep. ad. Panimach. de erroribus Joannis Hierosol. r. 28. Opp. Tom 11. p. 386
j

(ed. Migne).

'•) A. Uamack v »B,ealencyklopádie fiir protestantische Theologie und Kirche*,

založené od Herzoga a vydané od A. Haucka. 1896. I. p. 744. Christenthum und

Gegenwart. (3 svazky.) 3. sv. : Die Dogmen des Credo. Mainz 1895, str. 9.
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Mgr. Emil Bougaud v té píin píše: ..Spatujeme je (se. apo-

fitolieum) ve spisech nejstarších otc jako v nžném závoji. Jemné

narážky, charakteristická mluva uvedených lánkv odstraují všelikou

pochybnost. Ireneus a Tertullian souhlasí zcela ^j a zejm jmenují

-apoštolské vyznání. Ambrož,') Augustin,^) Jeroným,*) Ruíinus.^) svatí

papežové Celestin^) a Lev') projevují jednohlasn, že od apoštol složeno

bylo, a nikdo jim neodporuje."

p3) Všecky kestní symboly východní i západní církve, akoliv

nemají stejného znní s apostolikum. pece všecky z nho vznikly.*)

Protestant Harnack píše: „Jest evidentním, že ímské svmbolum

jest základem všech západních vyznání ... I mže se dále dobe uzavírati,

že ímské symbolm pomrn díve musilo složeno býti, než v polovici

tetího století; nebo jak by jinak se mohlo vvložiti, že všecky západní

«írkve pvodn práv toÉoto svmbola použily.- 3) Protestant Zahn píše

ješt jasnji: -Povst, že apoštolov ped poetím svých missionáských

cest dle nich pojmenované symbolm složili, obsahuje více historické

pravdy a moudrosti, než domnnka, že apoštolské symbolm je výtvorem

pátého i šestého století.- '<')

Od doby. kdv Caspari svá bádání o symbolech uveejnil, všeobecn

se uznává, že všeckv západní symbolv historický koen a základ mají

ve vyznání staroímském. Co se týe východních symbolu, tu soud byl

ponkud zdrželivjší. Teprve dkladný pracovník o nejstarších djinách

symbol, protestant Kattenbusch, pi-ichází k resultatu, že i symboly

východní pvodem svým k staroímskému smují. Píšef: -Myšlenku,

že staroímské symbolm na východ i na západ representuje základ

*) I/en., Adv. Haeres. 1. I. c. 10. § 1. TerulL, De vel. Virgin, c. 1. et contra

Prai. c. 10.

*) Ambros., Ad Simpliciam 1. I. ep. 7.

8) Aug., De fide et Symbol., t. III. p. 50.

"*) Hieron., Contra loannem Hierosol. XXIII.

*) Rujinus, Lib. de expos. symb. Inter opera Hieron. 5. p. 127.

*) Epist. ad Nestorinm.

') Ep. XXX. ad Pnlcheriam Aug. c. 4.

*) Ku konci 4. století vznikla povst, že apoštolov v Jerusalem ped svým

Oíchod^m apostolikum složili a že každý pipojil »prídavek«; (ecky: symbole 3'j;jiío/.j).

N* nesprávnost této povsti poukazováno již od dob Vavince Vally (15. století), ale

pes to vždy více za pravou uznávána. [Podlaha op. c. 202.)

*) A. Harnack v »Realencyklopádie fir protestantische Theologie und Kirche.*

Herausgegeben von A. Hauck. 1896. I. 746.

•") »Das apostolische Symbolm. Eine Skizze seiner Geschichte und eine Priifung

aeines Inhaltes* von Theodor Zahn. Zweite Auflage. Erlangen 1893.
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všech symbol, myslím, že první jsem pojal. Ta pak mé opanovala

zcela. Nepinesl jsem ji jako ,hypothesu' k výzkumm. Myšlenka ta

jen potud za novou znaiti se mže, pokud by se nepipustil traditionalní

názor o apoštolském pvode symbola. Pravdpodobnost této tradice

vdeckými resultaty vždycky získá." *)

Zjev, že všecky symboly východní i západní v apoštolském, nebof

ono je staroímským symbolem, pvod mají, mže jen tím se vysvtliti,

že apoštolov sami vyznání víry složili, jehož základem byla kticí

formule — in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.

yy) Pro kest 2) ustanovené vyznání jmenuje již svatý Cyprian

(200—258) symbolm (a^ii^oXov = íE, o'j ou^i^ál/.ezoá tl Ep. 69. n. 7. ed.

Hartel), t. j. ruzeznávací znamení. Dalo se totiž dle znalosti symbola

souditi, zda ten, kdo kest pijmouti chce, uení kesanské zná ili nic.

Ambrož a Rufin nás ubezpeují, že symbolm, jehož se ve 4. století

v církvi užívalo, mlo ješt tu podobu, jak od apoštol složeno bylo.

3. Apostolikum v jednotlivých církvích (kesanských osadách)'

dle místních pomruv a poteb postupem asu se rozšiovalo. V 5. století-

obdrželo jednotlivé menší pídavky (na p. vstoupil do pekla, církev

obecnou, svatých obcování, tla vzkíšení). Od 5. století již se nezménilo,-

nýbrž zachovalo vždy formu, jakou má podnes. 2)

4. Církev katolická v apoštolském vyznání od 5. století nezmnila

nieho, nýbrž zachovala je a zachovává jakožto základ veškeré kesanské-

nauky. Jinak nejnovjší církve protestantské. V Nmcích protestantská-

„stední strana" s professorem Harnackem v ele uinila na apostolikum

(veejné prohlášení v íjnu 1892) rozhodný útok, jímž apoštolské vy-

znání nemlo sice „vymítno'", než pouze jeho ..právní závaznost"-

zrušena býti. Boj trvá dále, nebo strana „pravovrcv'" od apostolika

upustiti nechce.

1) »Das apostolische Symbolm . . . Ein Beitrag zur Symbolik iind Dogmengpscliicht<'<>

Ton JDr. F. Katteiibusch, o. Professor der Theologie in Giessen. I. sv.: Die Grundgestalt

des Taufsymbols. Leipzig 1894.

•*) Mimo symbola kestní vznikla bhem asu i symbola, jichž se pi ktu ne-

užívalo (mimokestní). A i tato vyznání, ponvadž mla za základ formuli kestní^

obdržela jméno — symbolm. Uvádjí se u: Denzinger, »Enchiridion symboloium< ; ílahn,

>Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche.« Dritte Aufl. Breslau 1897 ;.

Podlaha op. c. p. 199.

*) iíaAn op. c. p. 13— 60; Caspari, »Quellen zur Geschichte des Taufsymbols un
der Glaubensregeln. « 4 sv. Christiania 1866— 1879; Delitzsch, »System der christlich-

kirchlichen Katechetik.* 1. Aufl. II. 87 nn. O pídavcích tch dobe píše Podlaha ye-

ti, cit. str. 199 nn.
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^) Text.')

1. Apostolikum bylo asi nejprve „složeno" ústn. Ku konci 1. století

nacházíme první jeho záznamy. Odtud pak mohou se vyložiti lichylky

tohoto symbola v rozliných církvích. Stává v osmi formulách.^)

2. Pvodní forma apostolika zachovala se u Rufina (1. c. 3),

u Marcella z Ancyry a v žaltái krále Ethelstana; u Rufina latinsky,

u Marcella a Ethelstana ecky.

Dle Rufina znlo takto: Credo in Deura Patrem omnipotentem.

Et in Christum Jesum, unicum Filium eius, dominm nostrum. Qui

natus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine. crucifixus sub Pontio

Pilato et sepultus, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit in coelos,

sedt ad dexteram Patris: inde venturus est iudicare vivos et mortuos.

Et in Spiritum Sanctum, sanctam ecclesiam, remissionem peccatorum,

carnis resurrectionem.

3. Formulování nyní užívaného textu a rozdlení jeho ve 12 lánk
dle dvanácti apoštol nachází se poprvé v jedné ei pipisované, ovšem

myln, sv. Augustinovi. Praví se tam: Petrus dixit: Credo in Deum
Patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae. Andreas dixit: Et in

Jesum Christum, Filium eius unicum, dominm nostrum. Jacobus dixit:

Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine. Joannes

dixit: Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus. Thomas

dixit: Descendit ad infera (inferos), tertia die resurrexit a mortuis.

Jacobus (minor) dixit: Ascendit in cot los. sedt ad dexteram Dei Patris

omnipotentis. Philippus dixit: Inde venturus est iudicare vivos et mortuos.

Bartholomaeus dixit: Credo in Spiritum Sanctum. Matthaeus dixit:

Sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem. Simon dixit:

Remissionem peccatorum. Thaddaeus dixit: Carnis resurrectionem. Matthias

dixit: Vitam aeternam.

4. Stedovcí spisovatelé scholastití z doktrináského interessu

rozdlovali apostolikum ve 14 lánk. Z toho patrno, že spolehlivé

tradice o rozdlování lánk nebylo, nýbrž že ono je pvodu pozdjšího.

5. Nynjší církevní jeho text nalézá se v liturgických knihách

katolické církve a v ímském breviái. eský jeho peklad zní: Vím
v Boha Otce všemohoucího, Stvoitele nebe i zem — i v Ježíše Krista,

í Syna jeho jediného. Pána našeho; — jenž se poal z Ducha svatého,

narodil se z Marie Panny; — trpl pod Pontským Pilátem, ukižován.

') 8rv. HaJin d. c. s hojnými a instruktivními poznámkami.

^) Dr. Fr. X. Kryštfek, * Všeobecný církevní djepis «, I. str. 65*
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umel i pohben jest; — sestoupil do pekel, tetího dne vstal z mrtv}'ch;—
vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího; — odtud

pijde soudit živých i mrtvých. — Vím v Ducha svatého — svatou

církev obecnou'); — Svatých obcování — odpuštní hích — tla

vzkíšení — život vný. Amen.

y) Užívání.

1. Katolická církev používá apostolika jako v dobách apoštolských

pi sv. ktu, toliko s tím rozdílem, že ktnec neskládá ho do rukou

ktitelových, nýbrž íkají je spolen. Pi ktu dosplých zachovává se

pvodní zpsob. Dále používá katolická církev apostolika pi svceni

na knžství, pi modlitb breviáe ped matutinem a primou, a vícím
doporouí, aby se je astji, zvlášt ráno, veer, pi mši svaté, pi
obnovení kestního slibu atd. vroucn modlili.'^)

2. Luther pijal apostolikum do svého rituálu, ale zvrátil je.

Protestante vbec užívali ho pi svaté] n ktu a pi své liturgii až do

vystoupení Dr. Adolfe tíarnacka roku 1892., jenž se svými stoupenci

snažil se, aby apoštolský symbol vylouen byl z protestantské liturgie

a nahrazen formulí kratší, která by prý neodporovala rozumu. Od té

doby vážnost apostolika a tím i závaznost a užívání jeho v protestantských

církvích valn byly oteseny. Než zevn pece všecky protestantské

církve apostolika užívají. (P. fi.)

') »Agenda pro evangelickou církev zemskou* (I., Berlín 1895, p. 5) pekládá:

vjednu svatou (všeobecnou) kesanskou církev.* Podivuhodno jest, že slovo .»veobecnou«

(t. j. katolickou) jest uzávorkováno. Pvodní ecký text nemluví o »kesanské«, nýbrž

o »katolické« církvi.

'*) Výklad ap. symbola již od starých dob jest velmi mnoho: »Expositio Symboli*

od Rufina; osm od sv. Augustina; sedm eí o symbolu od Petra Chrysologa atd.

Fvdliha op. c. p. 194.



F. v. PEftiXKA: Klážter sv. Prokopa v Jevišovicích

?

235

Klášter sv. Prokopa v Jevišovicích?
Kritické poznámk}'. — Podává F. Y. PE.iXKA.

Pi práci o topografii Znojemska a jednak takti o moravské

monasteriologii zastavil jsem se nad oním místem v epochálním díle

Wolného. kde píše: ..Unweit von der Kjrclie des heil. !Nikolaus (se. in

Jaispitz) stand ehemals das Kloster St. Prokop, von welchem noch

Ruinen zu sehen sind. Den Stifter und die Regel desselben kennt man

eben so wenig. als die Zeit. wann es eingieng; watirscheinlich in der

Hussitenzeit; denn schon 1432 nannten sich die hussitisch gesinnten

Besitzer dieser Herrschaft (se. Jaispitz) auch darnuch.'- 1)

Ml jsem už ped tím listinné doklady o tom, že pánové z Kunštátu

a na Jevišovicích psávali se _u sv. Prokopa", ale to nemohlo mi ni-

kterak staiti, abych tvrzení místopisce Wolného pijal za vlastní, a to

tím více. že niím není dokázáno, že onen -klášter sv. Prokopa" nebo

pouze ..svatý Prokop", po kterém obas psávali se písluíníci jevišovické

linie Kunštátu, stával v Jevišovicích samých, a krom toho že Wolný

sám v druhém svém díle (-Kirchliche Topographie von Mahren", II. Abth..

IV. Band), prvního v jistém ohledu daleko dokonalejším, o kláštee

sv. Prokopa v Jevišovicích zmínkv neiní. Dopsal jsem do Jevišovic,

aby mi zapjeny byly archiválie vztahující se ke klášteru sv. Prokopa,

le odtamtud bylo mi sdleno, ..že stran kláštera není zde nic. Lid

však nazývá nivu proti hbitovu, kde v minulých stoletích farní chrám

sv. Mikoláše (od r. 1833. zboenv) stával, ,na kláštee'. Pi boení tohoto

kostela vykopány dle svdectví hodnovrných, nyní již zemelých oban
kostry v habitech mnišských dobe znatelných." O hodnovrnosti zpráv

tchto oban dovoluji si mocn pochybovati, jelikož pesvdil jsem se

sám v hrobkách kostel pražskvch, že habity mnichv ani ne dv století

pochovaných byly až na sandály úplné, tedy k nepoznání setlely. kdežto

mrtvoly byly dosti dobe uchovány. Pi prohlídce místa samého konen
pesvdil jsem se. že nestává ruin. na které odvolává se ^^ olný.

V archive obecním ani vrchnostenském, nyní také u obce chovaném,

listin o kláštee nijakvch není.

Z celé této kusé zmínky u \Yolného je pravdivým jedin tvrzení,

že majitelé hradu jevišovického psávali se také dle kláštera sv. Prokopa.

Tak již dne 26. dubna 1427 (tedy nikoliv až r. 1432.) na listin.

kterou Benigna ze Svojšic Mikulášovi ze Zásmuk muži svému a dtem

') Wolný, »Máhren«. III. p. 253.
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svým zapisuje tvrz ve Svojšicich, te se mezi pedky Sezema z Jevišovic

sedním ii sv. Prokopa, i) Roku 1432. tu stedu po sv. Katein (26. listo-

padu) Sezema z Jevišovic na kláštee sv. Prokopa a Boek z Kunštátu

na Jevišovicícb potvrzují, že obrátili se, aby zamezeny byly spory mezi

nimi a strýcem jejicb Janem Zajímaem z Kunštátu a z Jevišovic na

rozsudí Binka z Dúbravice, Beneše z Dube eeného Líbím sedním

na Kozlí, Jana z Pernštejna a na panoše Jana ze Strmelic, dle jichž

výroku Jan Zajíma od svých strýc ddictví své po otci svém Jindichovi

Zajimaovi a své matce obdržeti má. Jsou to statky ernín, Prostomice,

Únanov, Bojanovice a Zvrkovice.^) Hned rok na to, 24. kvtna 1433,

te se týž Sezema jevišovský z Kunštátu na kláštee sv. Prokopa mezi

svdky na listin, jíí Anka ze Sulic, odjinud z Ptichvost postupuje

vna svého po prvním muži na ddin v Ptichvostech nynjšímu

manželovi svému Pavlovi z Davle.^)

Dne 17. února 1440 pan Oldich z Rožmberka vstupuje v pímí
s panem Janem Zajímaem z Kunštátu sedním u sv. Prokopa.*) Týž

Jan Zajíma z Kunštátu a z kláštera sv. Prokopa te se dne 13. listo-

padu mezi jednotníky Jiíka z Podbrad, správce eského království,

když tento opovidá válku Fridrichovi, knížeti saskému.^) A optn dne

7. záí 1452, kdy Jiík z Kunštátu a z Podbrad, správce království

eského, Jan z Kunštátu sedním u sv. Prokopa, Jetich z Janíjvie,

Jan z Rúsinova. hajtman kraje áslavského, Mikuláš z Lípy a na Lipnici,

Zdenk z Postupic. hajtman kraje chrudimského, glejtují pana Oldicha

z Rožmberka až do pldruhého sta koní za plných osm dni, aby mohl

do Budjovic (eských) a odtud k nim na pole do vojsk k jednání

potebných vcí pijeti a zase odjeti.^)

Jindich z Kunštátu a z Jevišovic sedním na kláštee sv. Prokopa

pe se se Seborem z Kostelce a erných Lesuov (') o louku. Smírí

pikli spornou louku Jevišovskému.^)

Jediná listina, v níž pímo jmenují se statky kláštera sv. Prokopa,

jest datována na hrad pražském dne 7. bezna 1502. Král Vladislav JI.

Jagellonský Janovi a Prokopovi Zajímam z Kunštátu iní milost o

•) Palachy, »Archiv eský«, III., p. 498, . 245.

*) I)r. Bretholz v >Musaeum Francisceum Annales t, 18'J6, p. 168, . i). — B. Pajirtický,

»Zrcadloc, f. 152 b.

») »Archiv eský*, III., p. 506, . 294.

*) »Archiv eskýs III., p. 524.

5) »Archiv eský*. V., p. 274.

*) »Archiv eský*, III., 551.

') »Musaei Franciscei Annales*, 1896, p. 173, . 20.
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nesplacování zboží zápisného. „Na nás vznesli urozený Jan a Prokop,

bratí Zajímaové z Kunštátu, oznamujíce nám, kterak mají od nás

list a zápis, kterýmž jsme jim klášter sv. Prokopa s jeho píslušenstvím

do jich obou dvou životuov zapsali, tak že z toho od nás ani od budúcich

králuov eských, ani od jiného lovka do svých obú dvú živnosti

splacováni býti nemají; prosíce nás velikú prosbu, abychom jim pi

držení a požívání zboží toho nkterá další milost dáti a uiniti ráili

tak, aby tím lépe a volnji míti, držeti a požívati mohli. Za služby,

kteréž králi inili a initi mají, dovoluje král, aby ddici jejich po

vyjití obou dvou životuov jejich, kteréž na to zboží od nás prve zapsané

mají, splacováni nebyli od žádného, le od nás nebo od budoucích našich

kraluov eských, anebo od zákona a záduší toho, kterémuž to zboží

spravedliv písluší. Však tak, kdybychom to sami k svému vlastnímu

jmní, drženi a požívání vyplatiti chtli, a jinae nic. dadouce jim

naped vdti, podlí znní zápisuov jejich vele a úpln v moc jejich

položíce, kteréžto pijímajíce od nás vele a úpln, mají nám hned

zboží toho se vším jeho píslušenstvím postúpiti a list tento i s jinými,

a by na to které mli, navrátiti bez zmatku a všelijaké odpornosti.

Pakli bychom bu my, budúcí naši králové eští, anebo zákon kláštera

toho, vyplatíce zboží to od ddicv anebo od budoucích jejich, pod

njakým pikrytím jiným je zapsali a zastavili, takové zapsáni nemá
míti žádné moci ani které pevnosti nyní ani budoucn, než mají to od

nás a moci budou od tch lidí, kterýmž by to zapsali nebo zastavili,

vyplatiti, dadouce jim za vejplatu summu tu, kterúž jsú na tom prve

zapsánu mli; kterúž pijmúce od nich, zase mají jim a povinni budu

zboží toho v moc jejich postúpiti a voní je držeti a jeho požívati

budou a mohou, když se v to uváží, tak dlouho a dotud, dokudž by

to od nich zase tak. jak se píše, vyplaceno nebylo." i)

Originál této královské listiny pechovává se v archive jindicho-

hradeckém. Wo]ný ho zajisté v rukou neml, a kdyby i, pece nemohl

a nesml tvrditi, že v Jevišovicích býval klášter sv. Prokopa.

Roku 1515. tu stedu den sv. Jakoba apoštola vtšího (dne

25. ervence) te se zase jen Jan Zajíma z Kunštátu a na kláštee

sv. Prokopa.'0 Roku 1526. v nedli, jež slov Smutná (dne 18. bezna),

Jan Kuna z Kunštátu na Rožnov postupuje Vilímovi z Kunštátu svých

práv na msteko Nivnici, kterých obdržel od Karla vévody Minsterbersko-

Olešnického, hrábí Kladského a pána z Kunštátu a z Podbrad, Jana

') »Archiv eskv«, X., 419— 420.

2) BretJwlz, »Annaless 1896, p. 157 n. 14.
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Zajímae z Kunštátu a na kláštee sv. Prokopa, Heralta Kuny z Kunštátu

a z Polehradic a ostatnícli pán z Kunštátu, svých strýcv a bratí, i)

Dne 4. ervence 1527 pan Zdenk Lev z Rožmitálu žádá a na-

pomíná stavy, kteí dan snmem svolené neodvedli, aby ji na Karlštejn
položili. Mezi mnoha jinými i: pánu, panu urozenému Ludvíkovi

Zajímaovi z Kunštátu a na kláštee sv. Prokopa, pánu píteli mému
milému. 2)

To je poslední nám známá zmínka o pánech jevišovických

z Kunštátu, kteí se psali po kláštee sv. Prokopa. (O. p.)

Víra a nevra vzhledem ku zdaru spolenosti.

z polštiny peložil BETISLAV Skalský. (. d.)

XI.

Pomr vlády k církvi.

Kdo ví, že poslání lovka nekoní na zemi, kdo pokládá život

asný skuten za as zkoušky a pole zásluhy, poslední pak metu
vidí za hrobem, ten s nejhlubším pesvdením vyzná, že náboženství,

jež ukazuje jedinou k té met cestu, jest nejdražším pokladem pro

lidstvo, zachovati pak je a zajistiti svobodný jeho vliv na svdomí
stanoví nejvážnjší povinnost vlády. Bylo by to pravdou i tehdy, kdyby
jedin individuelní štstí všech oban záviselo od náboženství, a pece
vláda nemá starati se o zdar odervané idee vládní, nýbrž o štstí

živého národa; tím dležitjší jest to pravdou, jakmile náboženství má
tak blahý vliv na spoleenský ústroj, jehož žádný jiný initel, jak jsme

vidli, nemže nahraditi. Avšak náboženství kesanské neomezí se jako

zákon pirozený, vyrytý na stnách srdce, na ukázání zásadních zákon
normálních, jež každé jednotlivé svdomí, dle osobního vzdlání, uzp-
sobuje v praktickém život; s nebe nám dané náboženství jest nejen

mistrem neomylným pravdy, nýbrž i patrnou institucí, jež má úpln

nadpirozený charakter.

Proto když chce se zajistiti spolenosti spasitelný vliv náboženství,

») Ibid, p. 158.

») »ArchÍT 6eský«, X., 162.
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sluší se. aby bylo pijato celé, s úplným aparátem k jeho udržení na

zemi, t. j. s jeho apoštolskou, pastýskou a knžskou mocí, jedním

slovem teba je pijati je jakožto Kristovu církev. Všeliký jiný pomr
vlády k náboženství neodpovídá jeho povaze ani vznešenému cíli,

k nmuž míí, ani zvláštní úct, jakou jsme povinni božskému Zakladateli

naší vírv; nebo když Spasitel sám založil církev a udlil jí úplnou

moc ve všem, co náleží k správ Jeho království na zemi, tu vláda

kesanská, pro niž musí býti vle Spasitelova svatou, musí pijati

instituce od nho založené celé, s oním autonomistickým charakterem,

jaký obdržely od svého božského Zakladatele a ponechati jim úplnou

svobodu inu a svou pelivostí je provázeti. Podezíravá nedvra a

úzkosthvá obava se strany vlády o privilegia jen tam mže míti místo,

kde samy zásady kesanství jsou pokládány za nebezpené pro spo-

leenskou org-anisaci; avšak víme-li, že jak vláda tak i církev mají

s nebe poslání vésti lidstvo po stezkách povinnosti s tím jedin roz-

dílem, že k duchovní moci náleží hlavn pée o duševní poteby,

svtské pak o poteby tla, zdaž tu nemáme za stejn slušné jako

užitené, aby tsný a láskyplný pomr ob ty moci spojoval? Mžeme
smle íci. že jako normální rozvoj rodiny opírá se o nerozvížitelný

svazek otce a matky, že tak i zdárný rozvoj národa záleží hlavn na

síle onoho mystického svazku, který spojuje vládu s církví. Otcem

života národního jest tu církev, otina pak matkou, jež chová v milujícím

ln svém a doprovází k úplnému vzrostu církví zaseté životodárné

zrno. Dobe pochopený zájem každé kesanské vlády stanoví nezne-

páteliti se s církví, nevylouiti náboženských živl z organismu spo-

lenosti, nýbrž jíti ruku v ruce s ustanovenou od Krista vládou a

založiti všechny zemské instituce v duchu evangelia, aby vštípivši

v srdce celého národa horoucí lásku k Bohu a vlasti mohla ho uiniti

schopným ke všem obanským ctnostem.

Jen sobecká nebo malomyslná politika hlásá nutnost antagonismu

mezi vládou a církví; nebo ve spolenosti, jež jest zbudována na idei

kesanské, není skutených dvod k roztržkám mezi svtskou a du-

chovní mocí, nebo ob od téhož Tvrce obdržely mandát, ob jsou

živeny týmže duchem a ob k týmže koneným cílm mají vésti národ.

Obor psobnosti moci církevní pi tom vzhledem k hlavnímu jejímu

pedmtu jest úpln jiný než svtské; nebo první psobí na svdomí

pomocí duchovních prostedk, druhá reguluje pak zevnjší skutky

svých poddaných, pomocí zákonodárných a správních orgán. Co do

íásad své psobnosti každá vláda stojí na jiném základ, jehož zvláštnost
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sama povaha vci ukazuje. Ježto však církev, jakožto instituce složená

z lidi a psobící jen v doasnosti, musí míti i svj hierarchický

i ekonomický ád. proto na tom poli nemže uniknouti jisté závislosti

od vlády; s druhé strany pak vládnoucí orgánové, jakožto odpovdní

synové církve za užívání vlády, nemohou svdomit vymaniti se z jeho

kontroly nejen ped tribunálem trestním, nýbrž i ped tribunálem

námstka Kristova, jemuž náleží dle Božího zákona jak trestati ne-

poslušné poddané, tak i omezovati všechna zneužívání vládnoucích

lidí. Tedy na tom dvojím poli, kde jedna moc jest pinucena uznati

iudirsdikci druhé, snadno mohou povstati dvody pro roztržky, jež

však pi vzájemné dve a dobré vli s obou stran dají se snadno

vyíditi smírím kompromisem beze škody pro podstatné zájmy jedné

nebo druhé strany. Jest dosti píklad v historii, kdy mezi církví a

vládou ve spolenostech upímn kesanských panovala nejvtší harmonie

s nesmírnými výhodami jak pro soukromé tak i veejné zájmy a

s vtším ješt vzrstem chvály Boží. Nebo tam, kde pole psobnosti

jest úpln oddlené, každá moc psobí neodvisle i tam. kde na jednom

poli se stýkají, každá co nejvtší ochotu ukazuje k porozumní, teba

že se to mlo státi za cenu ústupk spravedlivých, a a to hned nebo

pozdji mají konati, vždy pátelskou si podají proto ruku vdouce, že

jen vzájemnou podporou mohou náležit dostáti svému tžkému poslání.

Blahé následky psobnosti jak církve tak i vlády znanou mrou na

tom psobení záleží; nebo s jedné strany setba církve nevzrostla by

a nevydala ovoce, kdyby svtská vláda nezabezpeila národní role

ped útoky zlovle škdc, kteí usilují udupati svaté zrno a zniiti

díve, než zapustí koeny, s druhé strany pak povaha svtské moci

ztratila by brzo svj pvab, kdyby náboženství nezaložilo ve svdomí

vících úctu k zákonm a jejich zákonitým strážcm.

Pomíjejíce nesmírn dležité otázky pro spolenost, otázky man-

želství a veejné výchovy, které, jak jsme již díve vidli, nemohou

býti rozešeny shodn s požadavky veejného dobra bez pevážné

úasti církve, mžeme se zastaviti jen u dležitosti náboženské sankce

pro ústavy íšské, abychom se pesvdili o nutnosti tsného porozumní

mezi svtskou a duchovní vládou. Od té doby, kdy národové vybavili

se z nadvlády absolutismu, aby sami pomocí svých delegát ukládali

si konstituní správy, vždy jasnji poal vystupovati rozdíl v pohlížení

na ty otázky od vrn}'ch syn církve a atheist. Spolenost pochopená

v duchu evangelia, t. j. jako instituce, která povstala z vle Boží a

pod jeho vrchním vedením smuje k vnému cíli, nejen jest zavázána
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varovati se, aby pi ustanovení konstituce nebyly vyloueny zákony

nejvyššího Pána a konený cíl lovka, nýbrž i po jejím zavedení má
se starati o sankci nadpirozenou pro ústavu od jejich zástupc zavedenou,

aby zavázána byla ustanoveními stejn svdomitými jako vnjší iny
oban. Za tím úelem jak ti, kteí vládnou, tak i celý národ skládají

písahu vrnosti schválené konstituci a zavazují se ped Bohem k sv-
domitému plnní povinností k ní. Proto v kesanské " spolenosti

i nejsvobodnjší národ s ukonením své zákonodárné práce pestává

pokládati konstituci písahou stvrzenou za dobrovolné své dílo, jež

dle vle každou chvíli možno mu zmniti nebo zrušiti, nýbrž vidí v ní

od té doby jako dodatek k Božímu zákonu, jenž reguluje tu stranu

lidského konání, které nedosahují božská a církevní pikázaní. Proto

vzhledem k vykonané písaze, jež dává lidskému dílu nadpirozenou

sankci, národ dokonale kesanský pijímá s úctou náboženskou ohlášené

zákony, cít se zavázaným stejn tsn jako bohabojní manželé, kteí

dobrovoln pisáhli si ped tváí Boží manželskou vrnost nezávisle od

doasn}'ch výsledk, které je mají v budoucnosti potkati. Ochotná

poslušnost vztahuje se nejen k ústavám konstituním, nýbrž i k osobám

vládnoucím v oboru udleného jim plnomocenství od ústavy, ježto

úcta k zákonm má obsahovati nejen zásady, nýbrž i jejich praktické

pizpsobení. Také tam, kde jest vláda volitelná, národ, jenž ji zvolil,

musí jí býti podroben se ctí náboženskou, ne pro báze ped tresty

nýbrž pro svdomí, vida v osobách vládnoucích ne již od sebe vy-

volené lidi, nýbrž zástupce a plnomocníky nejvyššího Pána, od nhož
všeliká vláda pochází. Onen ohled na vli Boží a na vykonanou písahu

dodává poslušnosti kesanské charakter nadpirozené cnosti, a místo

aby snižoval dstojnost lovka, jako to iní otrocká poslušnost, povznáší

ji naopak, sbližujíc nás s božským naším Mistrem, který proto pišel

na svt, aby splnil vli Otce nebeského a stal se ho poslušným až

k smrti, smrti kíže. Poslušnost k vlád jest tsn obsažena v oboru

zákona Božího a v moci dané jí od konstituce zemské, tak že povinnost

poslouchati u poddaných pestává tam, kde koní práva rozkazujícího;

slušným odporem mže však býti jen odpor trpný, jenž zakládá se

na odeknutí vyplniti neslušný rozkaz; odpor však inný proti usta-

novením vlády teba nezákonným a tím více pozdvižená proti ní

vzpoura za úelem násiln ji zniiti, bude vždy násilím a bezprávím,

jež jest híchem, vrolomnosti ped Bohem a zloinem anarchie vi
spolenosti. Soud o postupu vlády a právo nutiti ji v pípad zneužití

k odpovdnosti, náleží výhradn tribunálu za tím úelem ustanovenému

Hlídka. 17
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od Ústavy, a nikoli obanm soukromým, kteí i vedle nepochybných

dkaz zneužívání moci u vlády mají se jí podrobiti ve vcech spra-

vedlivých, dokud osoby vládnoucí nebudou složeny se svého úadu.

Avšak jaký osud, ptáte se zajisté, eká spolenost, která nemajíc

konstitucí ustanoveného tribunálu, jenž by mohl zákonit pokárati

zneužívání výkonné moci, vydána jest na lásku i nelásku absolutního

vládce, chceme-li upíti národu právo povstati se zbraní proti násilím

se strany vládcovy. Nehrozí jí konená záhuba v pípad, že by

neuinil takový tribunál konec samovli tyranov? Tu práv jeví se

nejjasnji poteba prostednictví církve, která mocí sveného sob

námstnictví Božího, pijímajíc písahu vrnosti na ústavy v zemi

panující od vládnoucích nemén než od poddaných vykonanou, má

nepopiratelné právo bdíti nad dokonalým plnním povinností tch s obou

stran. Ve spolenosti, kde víra jest upímná a hluboká, o které jest

práv nyní e, jak vládnoucí tak i poddané osoby útují se svdomím

a v tribunálu trestním vidí potebu pro híchy spáchané proti Božím

a církevním pikázáním, avšak i proti povinnostem stavu svého; kolikrát

proto a vládce a jeho poddaný proti povinnostem svým zheší, sluha

Kristv potud nesmíí ho s Bohem, pokud neslíbí nápravu a nenahradí,

pokud mže, spáchanou škodu nebo kivdu; tak v mnohých pípadech

lék nadpirozený od církve ustanovený zlo zamezí nebo je skuten
napraví, jak to svt vidl nejednou ve stoletích živé víry.

Dokud námstek Kristv všeobecnou dvru ml jak u národ

tak i u vlád, jeho psobnost smiovací inila nesmírné služby spolenosti,

nebo kolikrátkoli národové podráždní krutostí nebo zbyteným sho-

víváním bezúzdní proti pravé své vlád poali se bouiti, hned spolený

všech vících Otec spchal zažehnati boui a do mezí jejich povinností

je unésti, díve než došlo ke krupobití. Pi existujících však zneužíváních

moci se strany vlády, námstek Kristv opt svou péí ujal se poškozeného

lidu, domáhaje se zamezení zneužívání moci jménem Krále král od

vládnoucích stran a napravení kivd. Mimo to prostedky hrzy a

donucování, jež církev má. a jsou asto duchovní povahy, psobí

pece opravdu nesmírn na svdomí vících; nebo co více mže
podsiti kesana dbalého o své spasení, než interdikt z Vatikánu

vydaný, jenž zbaví celou zem svatých svitostí, nebo velká exkomunikace,

jež nií v mnohých pípadech svazek mezi Pánem a svdomím poddaných.

(p. a.)
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Mehitaristé.
Napsal Alois KorDELKA. (. d.;

Podav krátce historii o vzniku ádu Mchitarist jak benátskvch.

tak i vídeských, myslím, že nebude od místa, když podám tuto krátký

popis jejich mateince na ostrov sv. Lazara v Benátkách; od vídeského

domu upouštím, ponvadž jest pístupnjší a na ostatek nemže se

nikterak ani srovnati co do výstavnosti a co do bohatství s oním. —
Ostrov svatého Lazara je vzdálen pl hodiny od Benátek na východ,

v koninách zvaných vbec „Lido". Jakmile štíhlá, rackem po hladin

lagun plvnoucí gundola zakotví u hlavního vchodu klášterního, ihned

píjemn pekvapí zrak divákv podívaná na pekrásné sloupoví topící

se v záplav bujné zelen a hvivé nádhery kvtové Uiníte jen nkolik

krok a octnete se v nádvoí klášfemím. jež má podobu pravidelného

tyúhelníku a jež je promnno v nejrozkošnjší zahradu. Ve stedu

jejím vypínají se tyi mohutné, vysokánské cypiše minaretového

tvaru, jež tam byly r. 1816. zasazeny a, jak tradice klášterní podává,

darovány lordem Bvronem na památku jeho tam pobytu za píinou

arménských studií. Z nádvoí, dáme-li se v právo, vstoupíme, projdouce

síní. do nádherného, velikého sálu. jenž mí 17 m zdélí, 7 m. zšíá.

Sál ten iní tak zv. velikou knihovnu, jež ítá pes 30.000 svazk
obsahu náboženského a vdeckého, mezi nimiž nalézají se mnohá stará

a pevzácná vydání. Neteba snad ani výslovn podotýkati, že zejména

orientální literatura tu hojn zastoupena. Ze vzácností uvádím velice

drahocenné, carem Alexandrem 11. ruským darované fac-simile „Codexu

Sinajského" ve 4 svazcích. Zmínky zasluhují také sebrané spisy král

Oskara I, Karla XV. a Oskara H.. jež kongregaci darovala r. 1875.

Josefina, královna švédská. Ze zvláštností všeobecnou pozornost na sebe

poutajících uvádím muraii Xamšiumena, syna egyptského knze. Stáí

její odhadují od 3500 — na 2500 let. Je to dar arménského beje,

nazvaného Jussuff-Bejem. Dále vzácným skvostem jest papyrus, — jenž

se poítá k nejstarším svého druhu. — indický to rukopis, jenž je

psán v Pálí ei a obsahuje rituál budhistický. Nalezl jej Armen-

Lazarovi v chrám indicko-Madraském a khí steru r. 1830. daroval.

K ozdobám sálu toho dlužno pipoítati také sošku papeže Eehoe X\T!.

z kararského mramoru od žáka Canovy provedenou, totiž od Fabrisa,

jakož i poprsí opata Méchitara od téhož a pak obraz Armence, Jana

Ajvazovského. visící nad hlavními dvemi. Doplkem stjž zde. že

17*
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strop zdobí ti nádherné al fresco provedené obrazy (a sice svatou

Kateinu pedstavující a pak sv. Otce latinské a arménské církve).

Autorem jich jest Zugno, žák Tiepotv.

Z velkého knihovního sálu sestupuje se po tech stupíncích do

druhého, novjšího, jenž obsahuje rukopisnou sbírku. Sál ten má podobu

rotundy, strop zdobí pekrásné štukaturové práce. Nejstarší z rukopis

pochází z Vni. století, je to arm. rituále na pergamene iniciál kam i

psané. Podiv budí svou krásou, — barvy a zlato miniatur jsou ješt

zcela svží, — rukopisy ze XIV. století. K nejzajímavjším rukopism

patí rukopis, ze XII. století pocházející, na bavlnném papíe; obsahuje

životopis Alexandra Velkého a jest illustrován. Cenným jest peklad

z eckého (z V. století), protože lze ho použiti k doplnní mezer

v originálech ted po ruce nejsoucích. Z jiných rukopis dotena budiž

bible arménské královny Mlkhe. Datována je z r. 902. a opatena

autografem zbožné té knžny. Jak už z tohoto povrchního výtu patrno,

uložen jest v sále tom nejvzácnjší poklad celého ádu. Z balkonu

tohoto druhého knihovního sálu je rozkošná vyhlídka. Krom této

rotundové knihovny nalézá se v kláštee ješt jedna knihovní dvorana,

jež obsahuje množství nejroztodivnjších „kuriosit" z nejrznjších

míst a dob. Pokoj, ve kterém kdysi pebýval lord Byron, slouží dnes

za skladišt starých a vzácných vydání arménských dl, jakož i knih

v tiskárn na ostrov sv. Lazara vydaných. Pod velikou knihovnou

nalézá se refektá, kdež pozornost poutá velikánský obraz od P. A.

Novell ih o z roku 1780. Zpsob života a stravy Mchitarist jest

jednoduchý, celly jednotlivých mnich jsou prapr; stince zaízeny, a

krom pedstaveného nemá žádný více než jednu komrku. Trochu

stranou od klášterní budovy vypíná se klášterní kostel, jenž proveden

ve slohu gothickém, avšak hlavním znakem jeho jest jednoduchost

a neobyejná istota. Krom hlavního oltáe jsou ješt tyry poboní,

na jednom z nich jest vztýen pekrásný kíž z bílého mramoru. Všecky

oltáe jsou z mramoru, cenným dílem svatostánek hlavního oltáe,

mající podobu „dómu" a provedený z nejrznjších druh mramorových.

Z obraz zasluhují zmínky: kopie Madonny Sassoferratovy, provedená

od Turka na víru katolickou se obrátivšího, dále dva obrazy, z nichž

jeden pedstavuje sv. Isáka, pekladatele bible do armenštiny, druhý

pak Msroba, který prý jest pvodcem arménské azbuky, od Maggiotta,

pak obraz sv. ehoe Illuminatora (od Zagna) a sv. Lazara na hlavním

oltái (od Astolfiniho). Než k nejdrahocennjším skvostm svatyn dlužno

zajisté poítati paramenty, jež elegancí a jemností práce — pocházejí
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vtšinou od arménských paní a dívek z Caihradu — nemají hned

tak sob rovných. Bohužel nespatí jich oko divákovo, nebyl-li tak

šasten, aby do kláštera zavítal u píležitosti nkteré vzácné slavnosti

církevní. — V právo od hlavního portálu jest knihtiskárna, jejíž strop

spoívá na tyech sloupech z erného mramoru. Knihtiskárna ta

vyniká neobyejnou bohatostí rzných tiskacích znaek (potem 33 druhu

abeced). — Celý klášter otoen jest nádhernou zahradou. — Pro úplnost

dodávám, že knihovna vídeských Méchitarist ítá 16.000 dl asi

o 33.000 svazcí'jh, rovnž dosti znanou sbírku staroarmenských rukopis

a zvlášt bohatou sbírku mincí (asi 15.000 kus ítající i vedle pozoru-

hodné sbírky mineralií. — Vídeská knihtiskárna má 7 velikých a

4 menší rychlolisy.

Všimnme si ted, co ád Mchitarist vykonal pro církev a co

pro svj národ. Jak už jsem se zmínil, snaha zakladatele ádu toho

nesla se — a ve Šlépjích jeho vrn pracovali a dosud pracují

jeho nástupci — za tím cílem, aby Arménové, poznajíc uení pravé,

vrátili se v luno církve katolické. Za tím úelem zizoval ád, kde

to jen pomry dovolovaly, netoliko missijní stanice, ale i školy, ve

kterých vyuoval mládež arménskou. A snahy ty nezstaly bez výsledku.

Cítalo-li se katolických Armén za as Mchitarových jen nkolik

málo tisíc, vzrostl poet jejich dnes (za století; daleko pes 100.000,

tak že mají te svou vlastni církevní hierarchii.

Než nejlépe vysvitne tenái psobnost ádu toho. když pehlédne,

kde všude psobí. Krom hlavních ádových dom a ústav ve Vídni

a Benátkách mají Mchitaristé (vídeští):

v Terste konvent s kostelem (od r. 1858.—1875. mH tam

také veejné gymnasium);

v Novosadu (Uhry) mají od r. 1850. missijní dm s farním

kostelem. Odtamtud pastorace se vede u všech katolických Armén
v Srbsku, Bulharsku a Eumunsku usedlých;

v Caihrad mají od r. 1853. konvent a školu (gymnasium)

a od r. 1884. farní správu;

ve Smyrn mají konvent a farní kapli. Tamní škola jest vyšší

uitelský ústav. Psobí tam už od r. 1842.;

v Aidy nu (na blízku Smyrny) mají od r. 1853. konvent s farním

chrámem a školou. Tamjší missie vede pastoraci i u Evropanv asi

v 25 okolních osadách usedlých. Mimo to psobí ješt
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v Sedmihradsku (v Szamosújvaru a Elisabethstadt), v Halii

(v Tyšmienici).

(Benátští) mají: v Paíži vyšší uitelský ústav, zvaný po fundato-

rovi Muradovým ústavem;

v Trapezuntu mají konvent a školu;

v Bahedšiku (v Malé Asii) konvent, kostel a školu;

ve Fedosii, Charasubazaru a Sinferopolu (na Krymu)

po konvente a farním kostele. V Muší a Vanu mají po škole. Mimo

to psobí na Kavkaze a v Persii 8— 10 missioná. Lepšího uznání p-
sobnosti obma ádovým domm nemohlo se dostati nad ono, jež

f svatý Otec Pius IX. jim vydal ve svém apoštolském listu ze dne

20. kvtna r. 1870. u píležitosti schismatu Anti-Hassunistického (jež

v Caihrad vznikla a katolicismus u Armén nadobro pochovati hrozila):

„. . . Verum ipsa rebellium pervicacia, artesque ad concitandos

animos adhibita pretiosiorem Nobis faciunt et iucundiorem firmitatem?

qui nec insidiis. nec blanditiis, nec minis ab obsequio Nostrae legitimaeque

auctoritati debito se abduci siverunt. Quos inter commendandos nominatim

censemus Mchitaristas Vindobonensis Congregationis, qui deploranda

aHorum defectione míníme labefactati immoti perstiterunt officio..."^)

A byl to hlavn opat vídeských Mechitarist Bosagi, jenž prostednictvím

našeho císae pána umožnil katolickému patriarchovi Hassunovi
vrátit se opt do Caihradu, kdež po njakém ase také Portou znova

v práva svá dosazen.-)

Co se pak týká písemnictví arménského a vbec rozšíení osvty

mezi Armény, tu zásluh Mechitarist nelze tém ani doceniti, a to

z té píiny, že dosud nejsou také prozkoumány všecky rukopisy,

jež oni chovají.

Arménský jazyk náleží k jazykm indoevropským, to aspo

nejnovjším bádáním nade vši pochybnost postaveno, a sice jako zvláštní

ratolest jeho. Kdykoliv se v uených pojednáních o armenstin mluví,

tu se iní rozdíl mezi tak zv. „grabarem" a „ašcharhabarem". Co se

tím rozumí? „Grabarem" rozumí se staroarmenský spisovný jazyk,

I

') . . . Než zloba odbojných, jakož i pikle vypotené na pobouení myslí tím

vzácnjší a dražší jeví nám stálost tch, kteí ni uskoky a úklady ni lichocením nedali

se zlákat od poslušnosti Nám a zákonité autorit povinované. A z tch jmenovit vytýkáme

ád Mechitarist (vídeských), kteí politování hodným odbojem jiných nedave se zviklati

neohrožen vrni zstali povinnostem svým . . .

'> Kdo chce o Anti-Hassunismu více zvdti, toho odkazuji na dotyný lánek

(arménská církev) v Ottov Nauéném Slovníku.
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jaký nalézáme v písemních památkách od V. století po Kristu. Dnes

ho užívají leda uenci ve svých spisech, a i to ne napoád. „Ašchar-

habarem" teba rozumti živy, lidový jazvk. jehož arci s jistvmi

modifikacemi se užívá vbec i v písm. Aspo nynjší arménské knihy

i asopisy psány jsou v _ašcharhabaru". „Ašcharhabar- štpí se v rzné
dialekty, jež lze shrnouti hlavn ve dv hlavní skupinv: Západní
(Turecko a turecké Malé Asie) a východní (Rusko. Persie a Indie).

(O. p.)

Staroegyptské prameny

místopisu a národopisu jižní Palestiny
a pohraniních území.

Starozákonní studie. — Dr. Alois Mcsil.

K dobrému výkladu a pekladu Písma sv. Starého Zákona jest

nevyhnutelná znalost biblického místopisu a národopisu. nebof jen tak

nabudou rzné události pravdivého djišté. a mnozí initelé patiného

pochopení. Proto se vnuje nyní zvláštní pée studiu zmínných ped-

mtv. a to s výsledkem tím zajímavjším, že možno pihlédati nejen

k údajm biblickým, ale též ku zprávám národ sousedních, zvlášt

Babyloanv a Egypan.
Egypané hraniili od pravku s djištm biblickým, po tisíciletí

bylo od nich více mén závislé, což divu. že se nám uchovaly mnohé

zmínky místopisné a národopisné i v monumentálních nápisech i na

listech papyrusových, které nejedno místo Starého Zákona potvrzují

nebo vysvtlují. Tyto zmínky, pokud se týkají jižní Palestiny a po-

hraniních území od prplavu suezského až do stední Arábie, a od

Mrtvého až po Rudé moe. sebrati, asov spoádati a s Písmem sv.

srovnati — to úel mé studie.

Než pistoupím k vlastní práci, teba podotknouti, že je pesné,
asové spoádání zachovaných památek, t. j. správný údaj roku té neb

oné události, naprosto nemožné. Jako jest naprosto nemožno uriti rok

úmrti Mojžíšova, Josefova, Jakobova, nebo rok potopy, akoliv máme
hojn údaj asovvch v Písm sv., tak jest rovnž nemožno stanoviti

letopoet starého Egypta. Nescházejí nám pomcky; máme vpapyrusu
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turinském, seznamech ze Sakkáry a Abydu') zlomky posloupného

záznamu jednotlivých král s dobou panování, z obsáhlé knihy Egypana
Manetha zbyly úryvky, v nichž udána doba panování jednotlivých

rodv a vysvtlena jména králv, a co k nám zaaly mluviti hroby,

chrámy a knihovny staroegyptské, tož víme, co ten neb onen král

dlal v prvém, pátém, dvacátém roce vlády, ale nevíme, kdy nastoupil.

Schází nám era, schází nám uritý bod, o d kterého nebo k u kterému

se léta ítají; není u starých Egypan chronologie, podobn jako jí

nemá ani Písmo svaté. A sestaviti si ji z dosavadních pomcek ne-

mžeme. Známe mnoho králv, ale neznáme všech; víme o mnohých,

jak dlouho panovali, ale nevíme, nevládli-li souasn, a ím dále po-

stupujeme, tím nejasnji vidíme.

Nemžeme tudíž uriti léta rzných událostí; jest se nám spokojiti

s údaji, co vdli o našich koninách Egypané staré, stední a nové

íše a pibližn aspo uriti trvání jednotlivých. Již z toho vysvitne,

jak se rozcházejí nejlepší znalci djin egyptských.

Stará íše poíná vládou Mny, jenž spojil horní a dolní Egypt

a nastoupil, jak udává Lepsius 3892 ped Kristem Pánem, Brugsch

4400 p. Kr. P., Mariette 5004 p. Kr. P. Historické, souasné zprávy

však máme hlavn teprve z doby IV. dynastie, a sice od krále

Sn^frV (Snefru), jejž klade Meyer 2830 ped Kristem Pánem, Lepsius

3124 p. Kr. P., Brugsch 3733 p. Kr. P., Mariette 4235 p. Kr. P.,

ale Meyer a dle nho A. Erman 2) pipomíná, že pod rok 2830. sestoupiti

nelze, spíše že možno pidati až pt století.

Stední íši poíná zakladatel XII. dynastie, král Amenemhé^t,

jenž panoval, jak praví Meyer, od roku 2130 ped Kristem Pánem,

Lepsius 2380 p. Kr. P., Brugsch 2466 p. Kr. P., Mariette 2851

p. Kr. P.3)

Novou íši po vypuzení Hyk-šas (Hyks) otevírá XVIII. dynastie,

jak myslí Meyer 1533 ped Kristem Pánem, Lepsius 1591 p. Kr. P.,

Brugsch 1700 p. Kr. P., Mariette 1703 p. Kr. P.

*) Srv. W. M. MúUer, »Zur beiiieferung iiber die ersten drei Dynastien«

v »Recueil des travaux relatifs íi la Philologie et Archeologie.* Paris 1900, str. 98.

*) »Ágypten und agyptisches Leben im Alterthum.« I. B. Tiibingen 1885, str. 62.

') Dle urení papyrusu nalezeného v Kannu: »V sedmém roce krále Usertesena III.

pipadnul východ Sothise (Siria) na 16. den msíce 8.«, urují astronomicky tento

rok = 1876—1873 ped narozením Krista Pána a poátek XII. djmastie ± 2008.

(Srv. L. Borchardt, »Der zweite Papyrusfund von Kahun und die zeitliche Festlegung

des mittleren Eeiches der ágyptischen Geschichte« v »Zeitschrift fíir agyptische Sprache

und Alterthumskunde*. Leipzig 1899, str. 102.
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Z nové íše zajímati nás bude rovnž dynastie XIX.. kterou

klade Meyer do r. 1320, Lepsius 1443, Brugsch 1400. Mariette 1462;

dynastie XX.. která poíná, jak udává Meyer 1180. Lepsius 1209,

Brugsch 1200, Mariette 1288, a dynastie XXII., nastupující, jak myslí

Lepsius 961, Brugsch 966, Mariette 980.

Meyer udává vždy dobu, pod kterou se sestoupiti nesmí, a ísla

Brugscbova a Mariettova, a jsou tak vvsoká. pece nejlépe -odpovídají

tradicionelním názorm o mnohých událostech biblických, jako na p.

o píchodu synv Israelových do Egypta, o far'ovi poroby a exodu.

Pokud jsou která oprávnna, rozhodovati nebudeme; staí pro naši

studii, roztídíme-li dotyné zprávy na jednotlivé íše a budeme velmi

spokojeni, podaí-li se nám stanoviti dynastii a uriti krále, zvlášt

pro dobu staré íše.

Jsou djiny zaátku staré íše zahaleny hustým závojem, a

svtlo, které tam vrhly poslední objevy v Xegad, spíše utlumuje do-

savadní názory, než by zapuzovalo hlubokou temnotu. Pokud smíme

dle nich souditi, bylo v pravku poíí Kilu osídleno pilným, již znan
vzdlaným národem rolník, kteí nemilovali ani obchodu ani války

a vedli spokojený, tichý život. Tu se pivalil z dolního poíí Eufratu

a Tigridu jednak po moi, jednak po souši arabské vzdlaný kmen

Mi.srajimv (Gen. 10'^') z rodu Hamova, podrobil si nebojovné sedláky,

smísil se s nimi, a tak se vytvoila nová národnost egyptská, která

z obojí látky stavla pyšnou budovu egyptské vzdlanosti.

Vládnoucí tída zstávala se svou pravlastí ve styku i tehda,

když byla zaplavena vlnami potomk Semových. Xebyly to styky

výbojné, nýbrž tichá výmna rzných plodin a výrobkv, o emž
svdí peetné názvy semitské pro mnohé náadí a plodiny již v dob
nejstarší; ale psaných památek o tchto stycích nemáme. ísení to však

pranic divného, povážíme-li, že Semité, kteí ve tvrtém tisíciletí ped
Kristem Pánem državy asijských Hámovc zaplavili, byli od egyptských

Hámovc nenávidni jako nepátelé národní. Vedli s nimi sice z poteby

obchod, ale štítili se napsati -neistá" jejich jména „božskou eí
egyptskou."

Obchodní cesty vedly jednak po souši, jednak po moi. Nynjší

suezský záliv Rudého moe sahal až k nynjšímu mstu Ismá'iliji pi
jezee Timsáh, kde byl pístav lodí plujících do Puntu, Arábie nebo

perského zálivu. Pi jezee Timsáh poíná údoLí Tmilát, jímž vedla

nejpohodlnjší cesta od srdce Egypta do poušt a dále do Asie. Tudy

se brávaly obchodní karavany, ale sem se též hrnuly tlupy semitské
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se svými stády a snažily se vpadnouti na úrodné nivy egyptské. Proto

dali již nejstarší králové opevniti zaátek zmínného údolí pevnými

sruby v délce až 10 kilometr. Sruby obsazeny vojskem, a stráž neustále

pátrala, zda se neblíží nepítel.

Tyto „knížecí" hradby stály již v dob budovatel pyramid Tt

(274) i Ppy (27), a mžeme je klásti nejpozdji do dob krále Sn"fr'vi

ze IV. dynastie, jenž mnoho psobil v tchto krajích. Král Hrty

z VIII. dynastie opravoval naše „knížecí" hradby,^) pi nichž pozdji

vznikla památná pohraniní pevnost Tku.

Východn odtud, uprosted poloostrova sinajského byla pouš

šu, šo' a sídlili tam Pdti-šu (divoši), Mnti-nv-sttt nebo stí (luištníci),

též Intí, z nichž sídlil kmen Mntv asi na jihozápad poloostrova sinaj-

ského. V jeho území nacházely se bohaté mdné doly, a ponvadž

se mdi v Egypt mnoho spotebovalo a nikde se tam nekutala, snažili

se králové egyptští, aby se dol zmocnili. Nejvíce v tomto oboru vykonal

král Sn°fr'vi, jenž opevnil mdné doly v nynjším Wádi Marára, tak že

se zval bit-Snfrv a „doly (krále) Snofru."^)

Ve tvrzi sídlila stále egyptská posádka, která chránila dlníky,

obstarávala dopravu mdi k moi a obas vyloupila nkteré ležení

okolních beduínv, o emž pak hlásaly dochované nápisy. Tak možno

ísti na svahu západního behu Wádi Marára nápisy z doby krále

Hufu ze IV., Sahura, Kaká, Rá'enuser, Menkaurá^a Tatkará' z V.,

Pe^py-Merira a Neferkara" z VI. dynastie. 3) Dutým reliéfem bývá tu

obyejn znázornn král napahující krátkou válenou sekeru na beduína,

jejž drží levicí za krátkou kštici. Beduín zrann oštpem, klesnul na pravou

stranu, opírá se levicí o levé koleno, kdežto pravicí zadržuje smrtelnou

ránu a pi tom bývá nápis na p.: „N. N. velký bh bije mntv a rozdírá

všechny cizozemce."*) Tyto nápisy dal obyejn zhotoviti pokladník-kapitán,

který sám býval vysílán „s královským rozkazem", aby velel malé osad

a dopravoval dobytou m do velkého domu Jeho Velienstva.

Podobné — jen že menší — mdné doly založeny od krále

Snfrvi asi pt hodin cesty na velbloudu severo-severozápadn odtud

v Wádi nasb a pojmenovány „doly (muže) K'",^) ale nenabyly za

staré íše takového významu, jako doly Snofruovy.

•) »Zeitschrift íúr ágyptische Sprache und Alterthumskunde.« Leipzig 1876, str. 110.

') Lepsius, »Denkmaler aus Agypten und Áthiopien.« 11. B., str. 137.

») Lepsiics, »Denkmaler.« B. 11. 2. 36. 116.

*) Lepsius 1. c. 116.

5) Lepsius 1. c. 144 g.
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V Úedním slohu egyptském se tu nekutala mcf. nýbrž mfaket =
malachit, tak vážený od starých Egypanv, a celý horní okres zván

mafk = zemí malachitu. Zvlášt zde uctívána bohyn Hathora, která

proto zvána patronkou, paní zem malachitu, a Ra'enuser, král V. dynastie,

jí vnoval skvostný džbánek obtní.^)

Od dol vedla umle upravená cesta pi Wádi sidr jižním smrem
k moi, kde se skládaly s lodí pivezené potraviny, nakládala m a

odvážela do Egypta. Ale posádka a dlníci nebývali sem asi dováženi

po lodích, nýbrž chodili pšky. Z Egypta se brali Wádim Tmilát a

dorazili k ostovu Sn°fr*vi, který byl opevnn a uzavíral cestu k dolm
vedoucí. Zmínný ostrov ležel dle všeho jižn od nynjšího jezera,.

Timsáh pi stanici Serapeum a byl oddlen od pevniny úzkými rameny

nehlubokého Eudého moe. Bud" po voru nebo po zdvihacím devném
mstku se pišlo na ostrvek a rovnž tak na východní pevninu. Všudy

jinde byl záliv širší, bažinami obklopený a tudíž pechod nemožný.

I byl opevnn náš ostrov, a sice již od krále Sn*fr*vi, jak víme

z románu Senuhytova.

Tolik se dovídáme ze zpráv egyptských o jižní, vlastn jiho-

západní polovici poloostrova sinajského v dobách ±_ 2800 ped Kristem

Pánem a mžeme íci, že jsou tamní pomry pírodní dnes práv takové,

jako byly ped ±_ 5000 lety.

O severní ásti nemáme z této doby tolik zpráv, ale ze za-

chovaného mžeme souditi, že se bylo Egypanm stále brániti, aby

udrželi obchodní cestu volnou a nevpustili Asiaty do své vlasti.

Tak král Ppy ze VI. dynastie splnomocnil vyššího soudce Vni,

aby sebral domobranu a najaté tlupy a odvrátil (zlou) vc s Asiaty

bydlícími na písku (amv hruša). Vní pitáhnul známou cestou až na

egyptskou hranici, utáboil se na „Severním ostrov'' v „Brán Ahtp''

(pi Pelusiu) a vpadnul ptkrát do severní ásti poloostrova sinajského.

„Oasy zem Hriu-ša-v byly znieny, jejich sruby (dle determi-

nativu spíše ohrady pro stáda) povaleny, fíkové stromy a vinice po-

rubány, stany (tak místo ddiny) spáleny, na tisíce jich pobito a mnoho

zajato." Tisíce pobitých (v originále smanf ^^st amf mbán aša [sic]:

pobilo zástupy v ní [zemi Hriu-ša] o mnohých desítitisících) nesmíme

bráti doslovn.

Vn^ se chlubí, a tu mu na njakém desítitisíci pobitých barbar

•) Lepsiua 1. c. 152. — Srv. Adolf JErman, »Ágypten und ágyptisches Leben im

Alterthiun.« II. Túbingen 1887 (?), str. 621.
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nezáleží. Jen že beduíni nevykali, až by je váhavé egyptské tlupy

obklíily, ale prchli pi prvém silnjším nárazu do poušt.

Sotva se Vní vrátil a králi velkými slovy své ohromné vítzství

zvstoval, již ml beduíny v patách. Obsadili opt své oasy a zne-

pokojovali obchodní cestu. To však považovali Egypané za vzpouru,

a Vnt byl ptkrát vyslán, aby je nauil poslušnosti — a ptkrát ped
ním beduíni prchli, a sice, jak se zdá, k severovýchodu do jižní Palestiny,

kde se umlouval nový nájezd proti Eg\-panm, ili dle pvodního textu

„že jsou rozmíškv mezi barbary v zemi...^

Vnt se ml vypraviti proti nim, ale bál se pochodu pouští. Proto

naložil své mužstvo na lod a jel pi pobeží pi severu zem ..Bydlících

na písku = Hriu-šá."* Snad u Gázy, nebo ješt jižnji bylo ^vojsko

vysazeno na beh a vedeno cestou, a tak pišel do území vzbouencv
a porazil je všechny a zabil každého vzbouence mezi nimi.^^^)

Tu máme prvou zprávu o výprav Egypan do jižní Palestiny,

která od této doby zstala od nich závislou. Z uvedeného zejmo, že

byl i sever poloostrova sinajského písenou pouští, proto se zovou tamní

obyvatelé „bydlící na písku = Hriu-ša'* a kraj ..zem bydlících na písku

= ta hriu-ša." Obyvatelé táboili ve stanech, které mohly býti zapáleny,

a mli etné ohrady, v nichž vzdorovali nájezdm. V oasách pstovali

smokvon a vinou révu, a možná, že byly v oasách ležících na obchodní

cest menší osady.

Severovýchodn od nich bývali „'Amv" Asiati, do jichž zem byl

snadnjší pístup po moi než po souši — pouští. Za Pepy-Nemara uznali

nadvládu egyptskou, ale mnoho si z ní nedlali, nebo za VITI. dynastie

naizuje král Hrty (?): „A se postaví (opraví) hradby knížecí (na

zaátku Wádi Tmíl-át) a nenechají se vpadnouti Asiati = ""Amv do

Egypta." 2) (P. d.)

') A. Erman, »Commentar zur Inschft des Una« v sZeitschrift fiir ágyptische

Sprache und Alterthumskunde.« Leipzig 1882, str. 1 n.

') Gohnischef v petrohradském papyrusu. »Zeitschrift fiir ágyptische Sprache und

Alterthumskunde-« Leipzig 1878, str. 110.
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K opravám diplomatáe moravského.
Píše Fk. Snopek, k. a. archivá v Kromíži.

ccxxvni.
237. Jan hiskup. Kromíž, 21. íjna 1376. — Kopiá pergam. fol. O. I v.

konfirmace listiny . 236.

Záhlaví in margine: Concordia cum Nicoiaum [de] Au sov
super bonis in Friczendorf.
Str. 251. . 17. kopiá: Nicolai dieta ordinacionem dispositionem et concordiam

ac omnia et singula etc. Ped „dieta" a za „dieta" jest teka v kopiái.

Krom toho str. 250. . 1. a . 10. appostoliee, píše se: Friczendorff,

Katherindorff.

Str. 251. . 5. Fridericus;

. 12. umquam;

. 13. vindieare;

. 14. a 15. Marsieo a Marsieonem;

. 18. vypsáno: liíferis;

. 22. místo: quarto, kopiá má psáno zejm: qidnto. Nemaje originálu

po niee, nemohu rozhodnouti, které tení je správno.

ccxxrx.
249. Týž biskup. Modíce, 2. dubna 1375. — Kopiá pergam. fol. O. III. v.

Obsah in margine : Concordia cum Marschicone super
bonis in Friczendorf.
Str. 261. . 1. a 10. kopiá: appostoliee sedis;

. 3. kopiá: Friderieum;

. 4. „ jak ti.šténo: Marsehieone, ostatn v texte všade: Marsieo ete.

. 14. „ de Fohors, také in margine;

. 17. „ in eommodis;

. 20. „ in presens;

. 32. „ dieta ordinacionem eoncordiam et disposieionem ae omnia et

singula, práv jako teme v kopiái v listin uvedené v diplomatái

pod íslem 237. na míst píslušném;

str. 262. . 3. kopiá: de Albrendorff.

ccxxx.
250. Markéta ze Svdbenic. 7. dAibna 1375. — G. I. c. 8.

Záznam na rub: Wilczoni et Laurentio fratribus de
Dobroczkowicz super quadam area in Swabenicz.

Str. 262. . 14. originál: etiam vniuersitatis, ne: et vniuersitatis (et v originále

s tlustou nad et arou);

. 19. sibi vendieare, ne: vindieare.
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CCXXXI.
253. Sander arcijalien perovský. Modíce 6 hvétna 1375. — Kopid

pergam. fol. II.

Soudobé záhlaví nálezu správn zní: Sentencia obtenta pro
pascuis et via circa villam Lutyn contra homines de Slatyna
maiori ad instanciam Magisti Nicolai de Grewyczka
Zdenconis et Peti de Wolframycz dominorum protunc
ville Lutyn que pasc^/a fuer^/nt obtenta vi per quadra-
ginta annos et vltra per homines de Slatyna et sigillata
reposita est in ecclesia Olomucens?*. — Dr. Lechner te

^con^ místo contra — concernens! — Neobyejný jsou v diplomatái

zkratky, jako . 3., 5. Olom. místo: Olomucensis, . 5. s. místo: sancti.

Str. 264. . 3. a 7. má náš kopiá psáno Lutayn, ostatn Lutyn;

. 8. kopiá správn: consensu, ne: concensu (tiskový omyl).

V záhlaví listiny tiskovým omylem místo L?/tein jest Latein.

ccxxxn.
255. Mejiui z Mlékovic. Datum Modricz. 16. ervence 1375. — Gr. 1. c. P.

Xa pergamenovém proužku pee velmi dobe zachovalá.

Str. 2G5, . 2. consan^uineo

;

. 11. in Pustm^;

. 1.3. absolutos L. absolutas. Originál: absolut s klikou, kterou snad

správnji rozvésti možno absoluos, ponvadž v pedcházejícím e
jest o proboštu, abatyši a konventu, a praví se: liberum et

liberas quittum et quittas tedy: et penitus absoluto?.

Záznam na rub správnji: littera super bonis inTopolan
quietancialis (zkratek: Toplan).

ccxxxm.
257. HereŠ z Modíc. Datum, 10 srpna 1375. — G. I c. 10.

Str. 267. . 13. originál omylem písaovým, jenž místo que napsal qui;

místo predictas dle pravidla výš uvedeného tištno: predictos;

. 25. originál oportunum

;

. 26. j eisdemque etc. abbatisse etc.

;

. 27. „ ' tabulaw, ne: tabulas;

. 32. v ustanovení o ležácích vynechána pouze slova: et domo honesta

ipsis per easdem abbatissam et connentum deputata.

Na pergamenových proužcích 6 krásn zachovalých peetí.

Na rub rukou 15. vku: littera super bonis in Topolan.

Codex diplomatieus, tom. XI.

CCXXXIV.
8. Jan z Meziíí. Brno, 21.pros. 1375. — R. VI.b.2. Kopiáperg. fol. O. VIII.

Str. 10. . 2. originál: vtpute nebo utpute jako tištno . 17., tak i perg. kopiá:

. 18. originál: tene?-etur, háek nad ne v tenetur jako nad ue v soluetur

bezprostedn pedcházejícím, podmt vty: idem nepos suus;
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r. 23. originál má zkratek tyž jako práv uvedeno, rozvedený: teneretur

s podmtem týmž, nebo dovoleno-li, tenerentur, totiž: Heinricus nepos

suus, sui heredes vel successores, o nichž byla e ve vt hlavní;

Str. 11. r. 6. originál: \'enerabilis sui capituli, tak i perg. kopiá;

. 19. originál: seu quouis módo;

. 21. „ Lucei, jak opravuje Dr. Lechner; Lucei te i kopiá perg.

ccxxxv.
21. Jan z LeSan. Dat. 20. ledna 1376. — Sedovský, Apographa

Mor. I. pag. 53.

K poznámkám Dra. Lechnera dlužno pipojiti, že str. 22. . 6.

superius notatis premissa by mlo býti dle Stedovskéh o správn:
superius nominatim premissa. Originálu v zemském archive jsem nevidl.

CCXXXVI.
33. Jan Vlek a Vavín z Dohrokovic. 20. dubna 1376. — G. I. c. 11.

Osm peetí dobe zachovalých na pergamenových proužcích. Nej-
starší záznam na rub byl v levém rohu navrchu: Littera Wlczkonis
de [Swanicz vyškrabáno zcela, ale patrno ješt]. Jiný: littera Johannis
de Dobroczkowicz (vypsáno: liera). Jiné jsou v^'škrabány.

Listina v pepise Dra. Lechnera v uv. asopise r. III. str. 76 si.

Str. 76. . .3. originál: quorum interest (ne: inter est, což jest ovšem omyl tiskový);

. 6. originál: Pustmyr;

. 21. originál: provt.

Str. 77. . 12. originál: fecerimus, ne: fecerant, dkaz toho pedcházející . 3.

promittimus „duo nostrum" ve vt hlavní, originál: fecerim s klikou;

. 13. originál: aut ipsarum nunccium, mlo l)y asi býti: aut per ipsarum

nunccium;

. IG. originál: inibi, ne: in ibi;

. 17. „ omnimode, ne: commode; následující tu: fóre factww (fóre

fact s klikou pi ), a tím vta smyslu nenabude, snad mlo býti

psáno: facultatem extunc liberam et omnimodam virgines supradicte

habebunt atd.;

. 22. originál: non Q^Kiuris, ne: non exitur, nebo pi /• jest obvyklá klika;

. 23. „ suma capitalis pecunie et vsuris exdnde contractis exbrigacio

vel registracio; vrojatno by mlo býti: šumme capitalis pecunie et

exbrigacioni vel registracioni, a sice pro výrok „satisfactum fuerit", jako

v dative jest závislé na verbum „vsuris exinde contractis" a následující

„omnibus et singulis dampnis exinde emergentibus nuncciis impensis

seu expensis"

;

. 34. originál: profuturo (od: prodesse), ne: pro futuro.

Listina nesrozumitelnou zstává pro omyly písaovy.

CCXXXVII.
69. Kapitola Olomucká. Olomouc, o sv. Jeronýme 13 76.— Kopid I.fol.O. VIL

Pipojená k listin poznámka zní správn: Nota. In reystro

obedienciarum et aniuersariorum quere et inuenies. Quod honorabilis

et nobilis dcminus Woytiechius de Othoslauicz canonicus Olomucensis
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emit iudicium in Thinecz et instituit obedienciam super prouentibus

molendini thaberne et balnei. ut canonicus singulis annis prebendatus

in Thinecz det et soluat prebendatis psalterium sub nota legentibus

omni anno in parasceue XXXVI grossos.

In anniuersario domine Percht in crastino sancte Prisce dimidiam

[j] marcam et domino Stankoni unum fertonem. In die Proti et lacincti

et in die sancti Wenczeslai de matura missa prebendatis XII grossos.

Sv. Prisky jest 18. ledna. Ze ,,in crastino pasce'", v pondlí veliko-

noní nemže býti anniversaria, tof na biledni.

Svátek sv. Prota a Hyacinta slaví církev 11. záí. Jest i v abecedním

sezname svátk Emlerovy „Rukovti chronologie kest" s. 85. i v abecedním

sezname Grotefendovy ,,Zeitrechnung''. druhé vydání, 11. sv. str. 157.

Kdo pirovná tení moje Lechnerovu, pozná úchylky i jejich po-

nkud oprávnnost. — Jenom ješt výslovn podotýkám, že str. 78. . 2.

v otisku skuten dle originálu teba ísti canonicus (cano''"), ne: canonicis.

CCXXXVIII.
80. Jakob z Kaplic. Olomouc, 1. ervna 1377. — Kopiápergani. fol. S. V. v.

Str. 71. . 1. kopiá správn: magister camere episcopatus;

. .8. kopiá: dictus Kupa;

. G. kopiá správn: et nostra presens confirmacio, ne: et módo presens etc.

[Psáno: nra.]

CCXXXIX.
82. Biskup Jan. KromHž, 28. ervna 1377 — Urhd Vai^ína Zwettlera

fol. 38. v.

Originálu této listiny, pokud mi povdomo, zde není, že ho zde

ani nebylo nikdy, o tom svdí repertá panství hrome rížského, kde
výslovn psáno jest, že se nalézá v archive koUegiatní kapitoly.

Str. 72. . 14. urbá: antedictus dominus Nicolaus;

. 17. urbá omylem: percipere debeat;

. 25. „ dare, numerare et soluere, v diplomatái tiskovým omylem:

munerare

;

Str. 73. . 8. urbá: procedere et tam prebende etc;

. 13. urbá: Presentium lúh etc.

V opise listiny této ve Zwettlerov urbái jest mezera znaná, vy-

nechánof, co diplomatá má str. 72. . 15.: omneš decimas až . 16.: predicte.

CCXL.
116. Sanderus, arcíjdhen perovský. Olomouc, 11. ervna 1378. —

Kopiá pergam. fol. P. I.

Str. 105. . 3. Friczendorf zde psáno: Friczindorff, jinde: Friczendorff

;

. 24. kopiá omylem: contempnandum . . . contempnari;

, 26. „ sice: cui ecclesiam, jak podotkl Dr. Lechner, ale jesti to

omyl pepisovatelv. Správno jest: eciam.

V úryvku, v diplomatái pominutém, od Dra. Lechnera otištném

str. 79. . 5. kopiá správn: equa iusticie lace, ne: laute.
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Svtová e.
Eef. IG>-. ZhAxél.

První íslo letoší „Deutsche Revue" pineslo z péra Herrmanna
Dielsa, lena berlínské akademie, vebni pozoruhodný lánek pod názvem
j,Das Problém der Weltsprache". strana 45 až 58 jehož obsah redakci

zplnomocnni tenám ^ Hlídky" podáváme:

Práv uplynulé století bylo stoletím národnostního rozvoje. Kde
národní duch doposud slab anebo docela se neozýval, tam vzmohutnl
a byl v politice smrodatný. Národové píbuzní se sluovali, národové

sob cizí se odpuzovali. Známkou nové doby budou však mezinárodní

pomry; žijeme nyní v dob svtového obchodu a svtového ruchu.

Každý, kdo nepedpojat na svt pohlíží, pozná, že každý stát, který

si své národní a mezinárodní úlohy povdom jest, spolupsobiti má.

aby se evropská osvta a vzdlanost po celém svt rozšíila; všichni

až doposud z naší osvty vylouení lenové hdského pokolení mají

v naši vzdlanost uvedeni býti. východ i západ stýkají se nyní

v mezinárodním ruchu.

Úkol jest ovšem velmi nesnadný. Kdo však ešiti ho bude.

o emž. jak pan spisovatel praví, pedn Nmecko ležíc uprosted

mezi svtovvm obchodem, mezi Indii a Anglií, inou a Amerikou.
Afrikou a Skandinávií, pomýšleti musí. jak se domluví? Již bible

naíká, že jazyky lidí zmateny byly. avšak zmatení jazyk nikdy snad

tolik jsme nepociovali, jako nyní v dob mezinárodních styku, obchod
a cestování. Již v druhém tisíciletí ped Kristem byla assyrská e
nejrozšíenjší v Malé Asii. ba i pyšní Egypané se jí piuili a obcujíce

s Východem jí jakožto zprostedkující ei užívali. Pozdji nabyla

svtovosti etina. Eetí kupci a osadníci rozšiovali s eckou osvtou
všude i eckou e, nejvíce bvla rozšíena etina vítznými válkami

Alexandrovými. Pozdji zstala etina panující ei na Východ, ktežto

na Západ ímskou íší latina pevahy nabyla. Eetina pak zstala

nejvíce rozšíenou eí na Východ, až ji islám vvhladil; latina až do

XVII. století byla eí uenc a státník. Pak hlavn byla frantina, od
asu Richelieuových až do as Napoleonových byla frantina vskutku
eí svtovou. Ješt roku 1829. mínil G-oethe: „Nikdo nepope, že

frantina jako e svtová a e dvorní stále se rozvíjí." Tohoto významu
však frantina nyní již nemá, práv uplynulé století to dokazuje. Pan
spisovatel pak dokazuje, že i vlivu nminy ubývá.

Mezi úlohy, které nvní náš všechen svt obsahující snaha ešiti

má, pináleží otázka svtové ei, jak se nvní. kdv obchod a cestování

všechny národy zbližuje, dorozumti? Úloha není nikterak novou, již

od XVI. století uenci i praktití lidé otázkou sy^tové ei se obírali,

otázka však od tch dob ani o krok dále nepostoupila; tehdy obírali

se otázkou se stanoviska filosofického a ideálního, nyní však pohádá
nás k tomu železná nutnost. Všeobecný ruch. všeobecný obchod a

cestování vyžadují všeobecn srozumitelnou e.
Hlídka. 18
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Úlohu lze trojim zpsobem rozešiti. Pedn lze ode vší ei
upustiti a jen znameními všem srozumitelnými se domluviti. Všeobecn
srozumitelným jest na p. pohyb ruky k ústm, anebo pohyb elistí,

každý rozumí, že jde o jídlo; poukáže-li kdo na nohy, peníze a po-

pohne, každý porozumí, o se jedná. Tato e jest mezinárodní, všem
srozumitelnou. Ovšem jest obmezena jen na nkolik pípad, mnohé
pohyby znamenají pak u rzných národ jiné vci, tak že znameními
tžko by bylo dorozumti se všude. Druhý zpsob byl použíti písma
známkovaného, obrázkového, které nejstarším stupnm každého písma

bylo. Tak znamenalo by na p. naše A n'^jen zvuk „a", nýbrž i skutený
pojem „vl" (fénicky Aleph), podobn znamená obraz orla ptáka samého
a nikoliv pozdjší písmenu „a". Písma na tomto známkovém základ
spracovaného užívají až doposud íané, národ nyní 500 milion ítající.

Myšlenku podobného známkovaného písma lze ješt zdokonaliti.

Naše íslice mathematické, astronomické, chemické znaky jsou nyní

již mezinárodními. Kdyby nejbžnjší pedmty pomocí obraz v jistém

poádku podány byly, bylo by se aspo ponkud možno domluviti.

V námonictví užívají ve všech zemích již po padesát let podobné
soustavy, pomocí tí rznobarevných prapor, které u velké vzdálenosti

rznou podobu mají, uiní se tolik kombinací, že možno utvoiti z nich

malý sborník námonických zpráv a poznatk, kteréž se bez obtíží

vzdálené lodi sdlují. Ale i tato známková e má jen malý význam,
ve skuteném, praktickém život jen v omezených pípadech bylo by
lze jí použíti, svtové ei by nenahradila.

Tak nezbývá než tetí prostedek: užití skutené ei t. j. ei,
kterou se mluví; tu pak jest dvojí cesta: užiti ei, kterou se mluví,

aneb vynalézti e novou. První cesta, užíti totiž ei již známé a

rozšíené, jest cestou djinami oznaenou. Vítzní národové nutili národy

podmanné e jejich pijati; tak inili etí kolonisté, ímští vojáci,

španlští dobyvatelé; tak žádají až doposud národové, kteí cizími národy
vládnou, aby se ei jejich piuili, snaží se zavésti vedle ei obcovacíe státní. Práv z národnostních píin není nadje, že by nkterá
z eí evropských eí svtovou se stala, nebo každý, kdožby jí po-

užíval, uznával by nadvládu její nad svou mateskou eí; cizí eí
mluviti, jest platiti cizími penzi, jest vždy nco ponižujícího a užívá

se jen od národ, kteí žádného politického významu nemají. Vzdor
tomu však lze pece mluviti o nkterých eech, kteé nyní velmi

rozšíeny jsou a sice je to e anglická, francouzská nmecká a ruská.

Na mezinárodních shromáždních mluvívá se v tchto eech a žádá

se, aby jim každý, když jimi nemluví, aspo rozuml. Již starý básník

Ennius o sob íkával, že má ti srdce (tria corda habere). Kdo cizíe ovládá, ovládá i její lileraturu. Která z tchto ty eí nejvíce

nadje má státi se eí svtovou'?
Do polovice minulého (XIX.) století mla bez odporu frantina

nejvtší nadji, v druhé však polovici se pomr zmnil; více se rozšíil

vliv anglický a ruský. Moe stalo se nyní anglickou silnicí, kdo kde-

koliv na moskou lo vstoupí, cítí, že jest na anglické pd. Na moi
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V Krakov universita jubileum slavila. Roku 1899. byl v Éím dvanáctý
sjezd orientalist, král Humbert pozdravil sjezd latinskou eí, kterou

ministr Baccelli pedítal, každý z pítomných ml pocit: to byla e,
která nejlépe slušela mstu, v nmž proslovena, byla hodná shromáždní,
ku kterému pronesena a hodná krále, který ji pedítati dal. Ovšem
že latina, kterou zde myslíme, nebyla by latinou ciceronskou, latinou

filologicky bezvadnou, nýbrž latinou, která by i nejnovjší moderní
slova mla, míníme latinu asi takovou, jakou jest psán americký list

„Praeco latinus, folia gentium latina menstrua litteraria ac critica, ad
propagandum sermonem latinm, necnon ad fovendas litteras latinas"

;

vím vychází podobný list „Vox urbis, de litteris et bonis artibus

commentarius, bis in mense prodit". Není pochybnosti, že by bylo možno
latinu praktickým potebám lehce upraviti, ovšem musili by celou vc
pevzíti ne odborní filologové, ale praktití uenci, pak musilo by se

latin vyuovati ve všech školách. Ve velkých mstech pisplo by
mnoho latinu rozšíiti, kdyby se poádaly populární, pro lid upravené
kursy, jakož v Praze, ve Vídni a v Berlín již zavedeny jsou. Kdyby
latina zevšeobecnla, vyuovalo by se jí ne jako mrtvé ale jako živé ei.

Ovšem byla by ješt jedna obtíž, a sice výslovnost, nebo jak
známo vyslovují latinu Angliané po anglicku, Francouzi po franouzsku
atd.. ale snad by pece dalo se njak dorozumti, obtíže nebyly by ne-

pekonatelné, vždy za dívjších dob odbývaly se velké disputace

vdecké, jichž doktoi všech národ se súastnili a všichni si mluvíce

latinsky rozumli, aí doposud vyuuje se na celém svt mnohým
pedmtm latinsky v bohosloveckých ústavech, ano i v nkterých
filologických semináích mluví se a zkouší latinsky. Mluví- li nkdo
latinsky cizí výslovnosti, z poátku je porozumti jí dosti nesnadné,

znenáhla však ucho navykne cizímu pízvuku i cizí výslovnosti a

mluvící snadno si porozumjí. Rzná výslovnost by tedy nezabraovala
všeobecnou e zavésti.

Ku konci svého lánku praví p. spisovatel, že nikterak nepodceuje
obtíží, které latinu za všeobecnou e zavésti pekážejí, že málokdo
naklonn jest myšlence této, protože není moderní. Proto všeobecn
pekvapilo, když ve známost vešlo, že vláda nmecká u ínské žádala,

aby nápis na pomníku zavraždného nmeckého vyslance barona Kettelera

byl v ei latinské, nmecké a ínské. Chce snad diplomacie latin

ku starým právm dopomoci? Mla-li by latina všeobecnou eí se státi,

musil by podnt k tomu vyjíti ne zhora, nýbrž zdola, ne od vlády,

ale od lidu. Lid, všechny vrstvy obyvatelstva musily by dojíti ku
pesvdení, že ku vzájemnému domluvení latiny nezbytn je zapotebí.

Po této snaze však nikde není žádné stopy.

Každý vypomáhá si nyní v eech jak mže, hlavn zaopatují

se peklady. Uenci spokoj ují se s výtahy kolikráte i nesrozumitelnými,

jak je asopisy v peklade podávají; obchodníci mají své dopisovatele,

kteí i v pti nebo šesti jazycích se vyznají. Tak podporuje a udržuje
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se starý zlozvyk a jednotlivec darmo proti nému bojuje. Avšak pece
snad d voleno mu upozorniti, že v otázce jednotné ei ta vvsoce cenná
kultura dvacátého století mnoho se opozdila proti kulturním epochám
minulostí, ano i proti opovrhovanému stedovku I

Nová díla.

Dr. Fr JoMik: Obanské právo rakouské, ^šakl. Hejda a Trek
v Praze. Str. 118. C. 1-80 K.

Druhý tento svazek -Illustrováných katechism nauných" (ovšem

již ne illustr o váný!, je zdailejší prvého^;. Obsahuje strun a

zeteln všecky dležité pouky o svém pedmte. §§ obanského zá-

kona nejsou citovány, což snad nebude vadou; ale bylo by pece dobe,
aspo hlavní odstavce v nadpisech jimi naznaiti.

Prof. Richard Jiík: Methodické \ysvtlení hlavní knihy úetnictví

podvojného. Xakl. .J. Barvíc v Brn. Stran 26.

Osvdený odborník, professor eské vyšSí obchodní školy v Brn,
podává tu struný ale zcela jasný a k praktické poteb dostaitelný

výklad o hlavní knize a významu úetnictví podvojného vbec. Pí-
klady vzaty z poteby obchodnické. Pi druhém vydání, jehož pro-

spšné knížce té brzy pejeme, bude dobe pipojiti více doklad
z trhu isté penžního, ímž bv se dílko stalo ješt užitenjším pro

údy záložen a pod. ist penžních ústava.

Nmecká knihovna pro eskou .studující mládež. Svazek IV. Jan Kahelík

:

Drei Expeditionen in ferne Lánder. Nakladatel J. F. Kubeš v Tebíi
1900. Stran 98.

Dle úmyslu pp. vydavatel má sbírka posloužiti pouení vcnému
i jazykovému. Obojího dosahuje se tímto svazkem, ve kterém popsány
dv výpravy ''-Polaris* a »Jeanette") k severní ton a jedna do Tichého
Oceánu; vysvtlivky vcné i jazykové jsou podány zcela pípadn.

Xorherf í . Capeh: Jak poznám vlohy a náklonnosti lovka na

první pohled? Se 7 obrázky. V Brn, nákl. vlastním. Str. 48. •

1 Pan spisovatel vydávaje tuto „knihovnu pro poznání sebe a lidí".

H slibuje zevrubnjší spisy a na požádání též pednášky o tomto pedmte.
Co v uvedeném sešit podává, je tak asi výbr z pouek írenologiekých.

Zdali to má ten význam, jaký tomu p. spis. pipisuje 'voliti na p.
dle toho manželství nebo povolání), jest více než pochybno. Zdá se,

že jde tu více o sport rozmanitých tch západních okkultist.

') PosuzoTali jsme jej docela mírn a s reservou, naznairie jenom nkt«rá
nedopatení, abychom podniku neuškodili. -Živ*- t obšírném posudku rytýká mu
mnoho yad. íSpisoTatel jeho Dr. Eugen Muška rydal zatím u téhož nakladatelstrí

kapesní rukort geograficko-statistickou na rok 1901., »Globui€, jež okamžité poteb
í pravidla dobe poslouží.
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Louis Arleth: Kniha osamlého. Nakladatel F. Šimáek v Praze.

Str. 80. Cena 1-20 K.

V 47 kapitolách nietzscheovských aforism nadlovk osamlý
a osamle se mstem potulující zaznamenává úsudky i ei své, jak

se kdy „setkal se žínkami a ženami a mudrci a hlupci a soudci a

zlodji a kramái a blázny". Sentence ovšem dopadají dle toho. Snad
obsahují mnoho pravdy o naší národní spolenosti, ale ta jich asi nedote.

Otakar ervinka: Boj s kapitálem. LibuSe XXX. 2. Str. 303.

Mladý snaživý hospodá spojen s eským statkáem v zápase

s nmeckým kapitálem, jenž jim byl dán na pomoc, avšak pevahou
svojí oba tém zardousí.

Zajímavý dj je sice trochu romanticky pibarven, ale pozadí

jeho je pro nás strašliv pravdivé. Ze tu také ženy a láska hrají svou

úlohu, rozumí se samo sebou. Kniha pozoruhodná!

H. Lecomte du Nowy : Láska jest híchem mým. Nakl. J. R Vilímek

v Praze. Stran 414.

Pikantní obraz a nápis dává tušiti také pikantní obsah. Je v pravd
hodn smyslný. Nevrná manželka v denníku analysuje až píliš upímn
a pece falešn své city a iny, jež ovšem nejsou ctnostné. Svádí híchy
své na lásku, ale není to nic než aristokratická rozmailost a nesvdo-
mitost. Kluzkých líení je v knize nazbyt.

Fr. X. Svoboda: Povídky. (1887—1899.) Ottova Laciná~knihovna. 0. 186.

Str. 460.

Povídky tyto jsou celkem pkné. Nkteré z nich, jako „Boue",
„Tušení híchu a utrpení", „Vtrné hrady" a j. povznášejí se vysoko
nad prmrnou výrobu povídkovou. Zamlouvá se ti v nich zvlášt

jakási nestrojená upímnost a vážnost životního názoru. Sloh vyniká

nehledanou výrazností; mimo umlecké pednosti teba nyní také ješt

nebo již konstatovati, že Svoboda hledí psáti správnou eštinou. Vzdla-
njšímu tenái bude etba povídek tchto milým požitkem.

Vlasta Pittnerovd: Starodávné selanky. Knihovna našeho lidu. V Brn 1900.

Nákl. benediktinské knihtiskárny. Str. 328. Cena 1 K 70 h.

Vedle nkterých lidopisných obrázk jsou tyto selanky ze života

ženského nejzdailejší prací Pittnerové, aspo vtšina z nich. Bez pítže
djepisné vystupují osobnosti i situace v milé životnosti ped tenáem
poutajíce pozornost i soucit jeho. Jemný humor, opravdová idyllická

nálada vznáší se nad nimi, a tená nechává se jí rád zajímati. Sloh

je prostý a správný, beze zbytených archaism.

Vítzslav Novák: Maryša. Dramatická ouvertura pro velký orkestr, pro

klavír na 4 ruce upravená skladatelem. Vydání Urbánkovo, . 1230.

Str. 25. C. 5 K.

Vážn náladová skladba, divadelními kruhy s dostatek už ocenná,

stává se tu majetkem širších vrstev hudbymilovných a bude zajisté
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vdným íslem lepších koncert. Lepších, pravím nejen pro technické

obtíže, nýbrž i pro duševní porozumní skladby.

Zdenek Fibich: Sestero písní. Pro sólový hlas s prvodem piana. Tetí

vydání. Nakl. F. A. Urbánek. Str. 18. C. 3 K.

Jsou to starší dobí známí. „Má dívenka jak rže je", „Holubika
z dubu", „Ach, Haniko", „V nové zái" — milé ty písn zvnlého
mistra již asto nás potšily, a pece zstávají nám stejn milými.

Prostý, nehledaný a pece výrazný nápv je vyznauje ped mnohými
jinými skladbami toho druhu, o nž práv není nouze. Pi výbru
z nich tedy tyto písn Fibichovy vele doporuujeme.

Alois Lad. Vymetal: Písniky. Pro sólový hlas s prvodem klavíru.

Vydání Urbánkovo, . 1209. Str. 7. C. 2 K.

Laškovné tyry popvky Fr. S. Procházky našly tu výmluvného
interpreta hudebního, lepšího nežli snad zasloužily. Pan skladatel

obratn ovládá humoristický výraz hudební, a to bez obtížného appa-

ratu. Písniky zpívají i hrají se velmi lehce a svižn. Doporuujeme !

Panu skladateli pejeme v tomto smru u nás ne práv nejšastnji

pstovaném mnoho zdaru.

W^^S^^^^ Sms.

Farao exodu. V únoru 1896 našel Flinders Petrie, jenž ídí kopaniny

anglické v Egypt, kamennou desku 10 stop vysokou, 5 stop širokou a 1 stopu

tlustou, na niž poprvé teme egyptsky psané jméno 1-si-ra-e-n.x z= Israel,

o nmž se praví: „Jest vytržen a nemá zrna", t. j. opustil kraj egyptský,

v nmž dosud pebýval, a nemaje území vlastního, není s to, aby dále trval.

Ze nemají Israelští vlastního území, krásn je znázornno v texte egyptském

vynecháním píslušného determinativu „území, bydlišt". Tento nález usvdil
z nepravdy mnohé spisovatele prohlašující zprávu o pobytu v Egypt za

bajku nebo povst a pispl k urení doby, kdy Israelci Egypt opustili.

Ponvadž byla naše deska poízena pátého léta vlády Merenptaha I., a sice

hned po jeho vítzství nad kmeny libyckými, lze souditi, že vyšli Israelovci

z Egypta již díve. Ale na rubu papyrusu Anastasi III. (str. 5— 6) doítáme se

v zápiskách pohraniního prohlížitele prvodních list, že dlel Merenptah I.

v Palestin, a sice msíce devátého léta tetího své vlády. i) Nkolik vojín
(dstojník) z pohraniních stanic palestinských bylo tehda zateno a posláno

ped vrchní vojenský soud do T°ru ("llí^) a dle všeho se zdá, že se staral

*) Á. Ermdn, »Tagebuch eines Grenzbeamten« v »Zeitschiift fiir egyptische Sprache
und Alterthumskunde«. 1879, str. 297 n. — F. OhabaSy »Recherches pour servir h 1'histoire

de la XIX. dynastie.* Paris 1873, str. 95—97.
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král Mereiiptah o obranu jižního a jiho-jihovýchodního pomezí kena'anského.

Dle toho mžeme souditi, že vytáhli IsraelStí z Egypta již ped tím, a sice

snad v druhém roce vlády Merenptaha I. Po xyyiú z Egypta, zvlášt však

když opustili Sinaj, vynaložili Egypané vše, aby je odrazili od svých provincií

kena'anských, kam se za tím úelem i sám král odebral. A skuten se

Mojžíš neodvážil vraziti do roviny Sefela, poseté pevnostmi egyptskými, ale

hledl se dostati do hor hebronských. Když tu byli Israelovci od spojených

Kena'ancv a 'Amalek poraženi (Num. 14*^

—

^^), vrátili se do pouštj aby
svým potem rozmnožili koovné kmeny, neznající žádného stálého bydlišt.

Proto o nich mohl Merenptah prohlásiti, že jsou vytrženi i s koeny, že

nejsou s to, aby vydali zrno, aby se uchovali. Z pozdjších let vlády

Merenptaha I. máme nápisy z osmého roku jeho vlády i) a jest jisto, že

vládnul ješt déle.

Dr. B. Neteler -') piítá Merenptahu I. pouze osm let vlády a tvrdí, že

Israelští vytáhli v osmém a tedy posledním roce jeho panování, který uruje

zcela jist na 1848. Tuto svou chronologii ml však vypotenu již ped
nálezem uvedeného nápisu Merenptahova, a ted, nechtje na ní nieho
mniti, t^-rdí jednoduše, že se týká zpráva Merenptahova Israelovc, kteí

od pradávna byli v Kena'anu usedlí, a že nemá nic spoleného s Israelem

od Mojžíše vedeným (str. 14). Pi tom však zapomíná, že text egyptský

Israelovce do Kena'auu neklade, jim žádného území nepiítá, a že jeho

názor odporuje jak údajm biblickým tak místo- i národopisu Kena'anu,

pokud ho známe z pramen egyptských, zvlášt z list Tell-el-amarských.

Pipouštíme, že byli mezi egyptskými úedníky kena^anskými etní

Israelci, jest zejmo, že dohánli pastýi israelští svá stáda až do jižního

Kena^anu — jak se dje do dnes — , ale jest jisto, že národ israelský

ped Jos^ou v Kena^anu nebýval a že pod ]\Iojžíšem, a sice ped 5. rokem

vlády Merenptaha I., Egypt opustil. Snad pimla Netelera k uvedenému

náhledu domnnka, jako by byl Farao zahynul v Rudém moi. Ale o za-

hynutí Faraov nestojí nic ani ve zpráv prosaické Ex 14'^* uásl. ani

v básnickém chviúozpvu Mojžíšov Ex 15*.

Merenptah I. vládnul po exodu ješt nkolik let a byl po své smrti

pochován s veškerou slávou ve svém náhrobním chrámu v Thebách. Když
pak bylo staroslavné pohebišt thebské opuštno, a zlodji se dobývali do

královsk3'ch hrobek, tu byla mumie ^lerenptahova — jako na tisíce jinj-ch

— od knží ukryta do zapadlé, zapomenuté komrky pi hrob Amenem-
hótepa II. z XVIII. dyn. Tato byla odkryta r. 1899 od Lortet-a, jenž

ídí kopaniny provádné vládou egyptskou, a mezi mumiemi nalezeno i tlo

Merenptaha I. Knží, balsamující a zamotávající mrtvolu, napsali vždy na

plátno pokrývající prsa jméno nebožtíkovo, a tak mžeme poznati nebožtíky,

kteí jsou vypuzeni nejen z vlastního nádherného hi'obu, ale nešeti'n vy-

hozeni i z umlé, etnými nápisy opatené rakve. Lortet etl pvodn

') Papyrus Anastasi VI., 4'^— 5", Papyrus z Bologne viz F. Chabas 1. c. str. 107— 109

a téhož sEtudes sur PAntiquité historique aprés les sources égypt. et les monument*
réputés préhistoriques.« Paris 1873, str. 273.

*) »Die Biicher der Chronik der Vulgáta und des hebráischen Textes.« Miinster

1899, str. 11.
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hieraticky nápis našeho krále špatn a piítal mumii králi Hu-en-atenu,

t. j. Amenoisu IV.; ale když bylo toto tlo dovezeno v zapeetné rakvi

dne 31. ledna 1900 do musea v Ghize u Káhiry, bylo dne 10. února

znovu prohlédnuto, a tu etli všichni pítomní egyptologové úpln jasné

jniéno: Král Ba-en-ra, t. j. Merenptah I. Až pijdete do peki-ásného

musea v Ghize, uvidíte tam ve sklenné rakvi výraznou tvá s vysokým,

skoro rovným elem, orliím nosem a ostrými kostmi lícními — tvá, na

kterou pohlížel i Mojžíš, nebo máte ped sebou Faraóna Exodu.

V Olomouci, v beznu 1901. Dr. Alois Mpsil.

lovk a opice. Z odborných asopis šíí se zpráva, že objevena

nová známka píbuznosti mezi jmenovanými živoichy, totiž píbuznost
krve. Fysiolog Friedenthal zjistil, že krev jejich se mísí, aniž krvinky její

se rozkládají, kdežto na p. lidská krev s oslí se takto nesnáší. — Co na

tom pravdy, zajisté se teprr ukáže. Nejzajímavjší je to, že se píbuznost,

resp. evolutionismus takto na jedné stran tvrdí, na druhé popírá. Dle

darwinismu jsme vbec descendenti jednoho rodu, tedy vesms píbuzní, avšak

krev naše s krví nkterých živoich se snáší, s jinou ne, nejsme tedy se

všemi „pokrevenci". Píbuznost pak bližší i vzdálenjší jest pojem pírodo-

vdn zcela neuritý. Co tedy s tím ?

Sbírka nerostu pi eské technice v Brn usilovnou snahou

prof. Dra. J. Jahna vzrstá utšen nejen co do potu pedmt nýbrž

také co do ceny jejich. Jak doslýcháme, nechovají se nmetí uenci ani

zde a tím mén v íši docela nic obstrukn proti naší technice, nýbrž

poskytují prof. Jahnovi ochotn a s pravou ueneckou noblessou — ovšem

více z osobní známostí — doublet ze svých sbírek, tak že cizí nerosty

budou tu skvostn zastoupeny. U nás jinae! Z Moravy nedostává
se mineralogickému ústavu tomuto podpory skoro žádné.
Nkteré moravské nerosty docházejí mu z Nmecka (!) Od Prostjova

došla sem nedávno zpráva, charakteristická pro naše lidovecké pokrokáství.

„Pokroilá" obec C. u Prostjova byla úedn požádána, aby na klassické

pd tamnjší bylo kopáno též ve prospch eské techniky v Brn. Zále-

žitost svena tamnjšímu uiteli. Vydobyté pedmty však nabízeny eské
technice jen za peníze — ponvadž prý beztoho má na to hojnou dotaci —
a když nabídka nepijata, prodány za 40 K, až se šastn dostaly do —
Nmecka. Obrázku takových pak jest více. — — Upozorujíce na to te-

náe „Hlídky", dovolujeme si je vyzvati, aby svým vlivem na píslušných

místech psobili k obohacení sbírky této, která bude kdysi chloubou naší,

a nedopustili, aby co do moravských vcí byla naší hanbou.

Nové podniky ohlašují se z Olomouce. Pedevším chystá prý se

eský katolický denník. Morava , na svj poet katolického obyvatelstva

mohla by si ovšem docela dobe vydržeti nejmén dva denníky, ale ve

skutenosti zajisté není situace pro n tak píznivá. Tu teba ješt mnoho
pracovati a — probouzeti. Brnnskému „Hlasu" zajisté nikdo neupe, že se

v zápasech našich velmi dobe osvdil a obecné spokojenosti si dobyl. —
Dále má se z nejvyššího naízení v olomoucké arcidiecesi T}'dávati nový
eský katolický kalendá s povinnou kolportáží v každé farnosti.
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Farní úady mají se o tom vysloviti a zprávu podati. — V Brn založili

na hromadném hrob zaniklých asopis „Niva", „Naše Morava", „Mo-
ravská Revue" nový, jim podobný, prozatím pouze belletristický prý, s názvem
„Morava". íditi jej má p. V. Beka, jehožto jméno dosud v literatue

vyniklo hlavn tím, že paní B. deklamovala báse o veírku Aug. Smetany.

V agitaci pro asopis onen ozývají se hesla protiklerikalní, mající nesmlým
snad dodati kuráže k „platné" opposici: jakoby klerikalové nkomu pe-
káželi vydávati si asopis!! Ci je to jediná pohnutka, která ty lidi dovede

nadchnouti ? Bude-li asopis za státi, budeme my první, kteí jej doporu-

íme, nebo sami vyznáváme, bez nucení, že moravská belletrie vyššího

slohu nemá — krom „Nového Života", a „Obzoru" se zvláštním smrem
— pimeného organu. Neteba tedy z toho dlati njaký casus belli.

Klerikalní strašidla. Co práv v pedešlé poznámce zmínno, možno
v eském ruchu pozorovati tém napoád : málokterý nový podnik jiných

stran uskutení se bez vavy protiklerikalní. Nikoli ze zájmu pro vc a ze

spontánního nadšení se pracuje — nýbrž truc na truc. Pravda ovšem jest,

že agitace takto daí se pomrné ješt nejlépe, což ale není práv nejlepším

vysvdením pro eskou povahu. Jen opposici ! Neutrální osvtové podniky

národní pi tom hynou. Snášelivost se žádá jen od nás; jinak a se radji

všecko rozpadne, než aby to nemlo býti protiklerikalní. Jen klerikalní

peníze ješt jsou dobré, jiného nic. Ani za své peníze však nesmí si klerika-

lismus poíditi, co by národu za dobré uznal; i o tom chtjí rozhodovati

onino druzí páni, kteí sami tak neádi do své kapsy sahají, klerikalní

kapsy však velice rádi obracejí.

Odírá ci neodírá lid ? Ped nkolika dny stál zde u trestního soudu

právní zástupce nejdp. arcibiskupa Olomouckého jako žalobce proti zástupci

národn-socialistického dlníka p. Kovaíka, jenž o poslední volební agitaci

ve Krtinách krom jiných obvinní veejn nakl p. arcibiskupa, že odírá

délnictvo. To ovšem je trochu silný výraz, který si dovolí po pípad jen

„Lidové noviny", opakující jej od té doby neustále proti p. arcibiskupovi,

protože poroty se tak nebojí, jako c. k. soudu. Pelíení skonilo se ovšem

odsouzením žalovaného, jehožto zástupce stále nabízel a snažil se podati

dkaz pravdy. Ve zprávách o pelíení také skuten se rozhlašuje, kterak

svdkové vypovídali, že na arcibiskupských statcích se platí až i 5, 10,

20 atd. krejcar denn. Zástupce p. arcibiskupa marn vysvtloval, že to

nejsou pravidelné mzdy, nýbrž almužny za výpomocnou práci, nepotebnou

a neobjednanou, o kterou prosí chudina, aby nemela hladem. Protizástupce

tu ovsem almužny nepipouštl a poukazoval ustavin na „knze".

I jinak asté jsou stesky na nízké mzdy pi statcích duchovenských.

Tedy už neplatí: „Untem Krummstab ist gut leben" ? (Pod berlou se dobe
žije!) I ano, platí dosud, na duchovenských statcích nepozorovati nedostatku

dlník, jako jinde, naopak hrne se jich tam víc než možno potebovati —
— ale moderní statistika, která poítá jen íslicemi, nucena konstatovati,

že jsou tam platy nejnižší. Agitace pak z toho udlá „odírání" lidu, a tu

bývá spíše opak: vydržování všelijakých lidí neschopných a lenošných,

kteí by se jinde ani neuživili. Jak to?

Pedevším je tu zastaralá mezdní soustava: skrovné platy
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penžní a vedle toho množitví všelijakých dávek, deputat atd. Ze pi
odmování tchto dávek z pravidla nehledí se tak písn na umluvenou

kolikost, jako pi penzích, že tedy mzda jest ve skutenosti výhodnjší

nežli se na oko zdá, je známo. Dále je tu mnoho jiných, poctivých

a trpných, polopoctivých a polotrpných, nepoctivých a výslovné sice ne-

trpných ale pece pehlížených cest vedlejšího výdlku — opt
podle zastaralého patriarchálního zpsobu útování. A konen je tu stálost

výdlku a výživy. Kdo ponkud zná, jak se pijímají a propouštjí

dlníci na statcích duchovenských a laických, ví dobe, co znamená u dlníka

30 kr. denní mzdy po celý rok a 50 kr. jinde po — 4— 5 msíc ron.

Podobný tomuto poslednímu pípad práv v uvedené pi uvádn za

dkaz vydírání. V zim, kdy se všude poet dlnictva uvádí na nejmenší,

hrnou se chuasi na statky duchovenské, prosíce o práci za každou
mzdu. Práce ovšem není, vždy statká, který by dlník poteboval, nebude

ekati, až mu sami pijdou. Kdyby takoví ,pebytení" dlníci vykonali

skuten práci užitenou a potebnou, mají za ni býti ovšem pimen pla-

ceni, nebo jinak by to bylo iichváské využitkování cizí nouze; pipouštím

pak tu ješt, že duchovnímu prácedárci nesluší se využitkovati do písmenky

hojné poptávky po práci, aby mzdu, skutenou pimenou a zaslouženou

mzdu nekesansky stlaoval. Ale v takových pípadech se jedná obyejné

skuten jen o poloviní almužnu: pracuje se, jen aby se neeklo, že

práce vbec stojí. Zamstnavateli je teprve vymýšleti, jakou prací by lidi

zamstnal, a dle toho je také výsledek: práce i mzda jest almužnou. O dohledu

atd. nechci se ani zmiovati.

To je skutenost. Stejnou vsak skuteností jest, že za tuto dobrotu

tém nikdy není uznání nekuli vdnosti. A do veejnosti se hodí pouze

cifry s poznámkou: za tolik a za tolik se na panství arcibiskupov „de''

ubohý dlník . . . (Jak asto se na duchovenských statcích lidé prací „ztrhají",

jest až píliš dobe známo). Pomluva se snadno ujme, o vysvtlení se nikdo

nestará a nechce starati. Pomluv tch se sice duchovenstvo neuvaruje

nikdy, by sebe lépe jednalo, na to Pán Bh pro duchovenstvo dopustil

hojné národních i nenárodních výteník, jako že židovští vydiduši budou
míti vždy ^-íce pokoje, a nebylo by ani v duchu kesanském jednáno, kdyby
se duchovenstvo proto vj^zouvalo z povinné dobroinnosti; ale nic by ne-

škodilo, otázku mezdní i almužní ponkud modernéji upraviti, ve prospch
lidu samého i ve prospch vlastní povsti. Duchovní ústavy nevasnou
almužnou chtjíce dobe initi, snadno demoralisují, a by mohly prací a

mzdou mravn i hmotné prospti. Jednm se snad na chvíli nezasloužen

pomže a mnohým uškodí. Kolem klášter bývá nejen nejvíce chudiny

shromáždné pro almužnu — a to jest jejich ctí — nýbrž i nejvíce povale
a darmochleb. Xesmí se konen zapomínati, že i to, co duchovní pán
zamýšlel uiniti almužnou, orgánové jeho mní v docela nco jiného . . .

Tedy co na venek v}'padá asto jako odírání, je v pravd podporou
a almužnou. Ale spoleenské pomrj' radí, pizpsobiti jim též almužnu,
t. j. dávati, kde možno, radji práci a pimenou mzdu, a teprve kde teba,
almužnu.
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„Moská pna". Jak je nedobe všecko pekládati z nminy, co

dosud názvu nemlo v našem jazyce, toho píkladem nad jiném význaným
jest název „moská pna", nmecky „Meerschaum". Nmci k tomuto názvu
sami pišli velmi nešikovn a jejich nešikovnost my i jiní si pisvojili.

Madarský orientalista a hlavn znalec turetiny A. Vambéry, uveejuje
v maarském asopise filolog, o pvodu slova toho: Minerál pod názvem
moské pny známý jmenovali Turci „ak merdžan", to jest bílý koral, na
rozdíl od jkizil merdžan", erný koral. Turci s ak merdžanem a zbožím

z nho chodili na trh nejdív vídeský, pozdji i do Lipska a jiných mst.
Nmci po sluchu z tureckého „merdžanu', ak vynechavše, udlali si Meer-

schaum, což okolní národy pak (ani Ital, Francouz a Anglian nevyjímaje)

si otrocky peložily: polsky: „pianka" (morska), rusky: „pnka" (morskaja),

madarský: „tajtek" (pnka), vlašsky: „schiuma di mae", francouzsky: »écume
de mer", anglicky: „sea-foam". Tak omyl nmecký rozšíil se po celé

Evrop. — p.

Proti cizím literaturám vyslovili se nedávno ve Francii, a to nejen

proti dovozu knih cizích v pvodní ei, o nmž pokud se Francie týká

v belletrii a poesii ani ei není, ale i proti pekladm z cizích literatur!

evnivost francouzských literát \^'volána úspchem Ibsena, Rudyarda, Kiplinga,

Mat. Seraové, Fogazzara, Henrika Sienkiewicze a j. Zvlášt úspch tohoto

posledního mrzí ješitné a na zvelbu celého svta zvyklé romanciery francouzské.

Tak v „Echo de Paris" ozval se Lucien Descares (proti Sienkiewiczovi)

v „Revue Naturiste" básník modernista Montfort, v list „Gaulois" konen
romanopisec a básník Jean Rameau, ze staršího tábora. Montfort praví:

„Jsem literárním nationalistou. Naše vci staí, žádám celní obranu proti

cizímu ,braku' ze zahranií! Máme už dos Kiplinga, Seraové, Sienkiewicze.

Páni vydavatelé bute milosrdní! Pravíte, že musíte mít njaký zisk, že

chcete vydlávati! Nic lehího! Vrhejte na trh s patinou reklamou naše

knihy, veejnost hltá všecko . . . Vydávejte teba špatné knihy (!), jenom když
budou francouzského pvodu, udete pro n na velký tam-tam reklamy, a

tená uví vašemu tvrzení, že kniha jest výtená, kdož ví, snad zalíbí si

v tomto druhu etby tak, že Shakespeare a Góthe budou se mu zdáti

plýtkými a nudnými bídily." — Ztráty, jakých literáti francouzští ron
utrpí vydáváním peklad velkých mistr z cizích literatur, vypoítává Jean
Rameau na nkolik milion frank. — p.

Nmecký trh knihkupecký. Knihkupc nmeckých i takových, kteí

jsou s nmeckými knihkupci a nakladateli v pímém a pravidelném spojení,

jest 9488. Z tchto jest jich zastoupeno v knihkupeckém stedisku v Lipsku

8608 zvláštním komissionaem. V Nmecku samém jest 7365 firem

knihkupeckých a nakladatelských v 1403 mstech, 847 firem ve 256
mstech rakousko-uherských ; 1053 firmy ve 229 mstech evropských, 169
firem v Americe, 29 v Asii, 15 v Africe, 10 v Austrálii. Z vtších mst
nmecko-rakouských vydržuje si svých zastupitelstev: Berlín 334, Budapešt

163, Curych 71, Praha 125, Stuttgart 647, Víde 719.

Zákon proti drobnému tisku zamýšlejí vydati ve stát novo-yorském

v sev. Americe. Na radu léka, kteí pišli k tomu pesvdení, že tak

mnoho Novoyoran jen drobným tiskem novin a knih si oi pokazilo, podán
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v zákon, sboru státu návrh zákona, aby vydavatelé novin a knih netiskli

budoucn menšími literami, než osmiárkovými. — Bylo by i jinde potebí

podobného zákona — ac i dnes aspo pro školní knihy už jistá naízení stávají.

Staroecké tragedie na moderním jevišti u píležitosti nedávného

sehrání Aischylovy ^Oresteje" ve Vídni a v Berlíne zcela odsuzuje P. Marsop

v mnichovské ^Allgem. Zeitung", z toho dvodu, že tak je vypraviti, jak

byly vypraveny a hrány za doby ecké, nedovedeme a pidávati jirn moderní

hudbu a výpravu jest rušením pvodního imileckého dojmu. Stai-á- hudba
ecká jest nám úpln neznáma, a proto úloha choru ve staroecké tragedii

na moderním jevišti jest nenapodobitelná. Staroklasické tragedie musí pro

nás zstati torsem, jichž nedovedeme doplnit. A jako torsa soch staroeckých,

stavíme do museí, a nikoliv na ozdobu svých námstí a palác a konen
ani z nich umleckého požitku nemáme, nýbrž pouhý kusý názor starého

umní, tak ani tragedie staroecká pro kusost svou a proto i pro neschopnost

psobiti plným svým umleckým rázem nehodí se tam, kde se nežádá

klassické pednášky anebo archeologického názoru, ale umleckého požitku.

— Ostatn zmínný kritik umlecký jest z téhož dvodu i proti he —
Shakespeai'ovýeh dramat, ježto ani s názor}-, ani s požadavky dnešními se

neshodují. S takovým písným názorem se ostatn bude snášet málo kritik

a také málo obecenstva, jež s takovým nadšením Oresteji na obou jevištích

pijalo. — p.

Lebky a kultura i povaha národu. Z kraniometrie a nkterých
známek anthropoLjgických snaží se moderní pavda usuzovat o duševních

schopnostech a kultue i povaze celých národ i aspo vrstev národa. Ze
snad i kraniometrie (mení rozmr lebených) o mnohém svdí, a že

zevnjší píslušnost a zevnjší podobu lovka možno z ní uriti, nedá se

pochybovat. Le mnozí jdou mnohem dále. Tak nedávno vzbudil v Nmecku
Ammon velikou nevoli svým „zákonem anthropol." o dlouholebých svtlo-

vlasých protestantech a krátkolebých ernovlasých katolících: onch pokroku
milovných, tchto kon servátivních, pokroku neschopných, opozdívajících se.

„Zákon" svj dokazoval na pomrech obyvatelstva v Badensku. Véda jeho

práci pijala sic s úsmvem, ale denní žurnalistika se jí zmocnila jako

výteného prostedku proti katolíkm. Ve Francii podobné názory kranio-

metrie hájil Lapouge, v Norsku s nimi vystoupil nedávno Dr. Amir. Hanssen.il

Tento zašel nejdále: sledoval rozdíl ras nejen v zevnjší podob a v náboženství,

ale i hospodáském život, politice, kultue, umní atd. Dle nho pvodní
rasa erná, krátkolebá, dosud úpln se ve všem rozlišuje od germánských
pisthovalc dlouholebých, plavých. Všecko differencování v život Norska,

a to ve všech oborech pochází odtud, z rozdílu ras. Rasa erná, malé
postavy, krátkolebá, jest pvodní obyvatelstvo, jež sídlelo na pobeží norském
už v dob kamenné, kdy ješt vnitro Norska bylo nehostinné, ledem a snhem
vným pokryté. Plemeno nebylo arijského pvodu. Arijci (Germané), když
led z nitra zem ustoupil, pišli pes jižní Švédsko a Dánskem, bylo to plém
jako dosud, vysoké postavy, plavé, dlouholebé. erné, malé obyvatelstvo

podmanno, e jeho ustoupila ei pišlých German. Tito pinesli spolu

umní orby a chovu dobytka, prvotní emesla i zaátky jakési kultury. V zemi

') Norsk Folkepsyologi. Christiania, Jakob Dvb-nald.
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usadili se jako páni, jako vyšší plém. Plém domorodé vytlaeno na po-

bežní ostrvky, na zevnjší stranu Fjord, v travnatých údolích a pásech

pobežních usadili se pišelci. Uvnit zem údolí a roviny, k jihu a jiho-

západu obrácené, rovnž obsazeny novým obyvatelstvem, staré zstalo v úvalech

drobnjších k severu a východu hledících. Bhem vk se ob plemena

pomíchala, ale pece ne tak, aby dosud obojí t}'puš nebyl zetelný, a také

duševní vlastnosti dlí dosud Norsko na dva tábory: nízko kulturní a nízko-

plemenný, a vysoko kulturní a vysokoplemenný. Hanssen sic popírá, že by
chtl pvodní plém snižovat a pišlé vyvyšovat, ale známky povahy, jež

jednomu pidluje, druhému upírá, nutí tak soucht. Pro svá tvrzení rozdlil

zemi na kraje s pevážn erným a na kraje s pevážn plavým obyvatelstvem:

ony na p. ítají len ve steleckých sborech 6000, tyto 28.000 (rozdílný

stupe udatnosti), a to onch 6000 patí prý snad z valné ásti k dlouho-

lebým, jež v onch krajích pimícháni žijí. — V krajích krátkolebých je.st

nejintensivnjší podpora a innost missijní, kraje erných jsou totiž pietistské,

nábožnjší než kraje plavých. Na missie mezi pohany pipadá ze sbírek na

hlavu 15 oer v plavých okresích a 40 oer v erných okresích. V literatue

jsou erní a krátkolebí zástupci dekadence (I), v malíství milují živé, ale

i hodn temné barvy-^ plaví jsou milovníci svtlejších nuancí. V hudb plaví

mají rádi energické nástroje a tvrdé tóniny, erní, mkké nástroje a mkké
tóniny. V politice erní jsou náchylní k byrokratismu, jsou proti zbrojení,

ale také proti vydáním na vzdlání lidu: ve školním vydání autonomním
hned na p. v osadách krátkolebých výdaje na školy a platy uitel jsou

nejmenší. Ve staré levici snmovní pod Sverdrupem byly ob strany, plaví

i erní spojení. Le rasové rozdíly vedly k roztržení strany. Praví svobodo-

myslní zstali na levici — plaví, konservativnjší — erné — živly, pešly

ke staré pravici. Co se pohybu obyvatelstva týe, jsou erní stálejší, milují

více venkov, plaví jsou sthovavjší a tíhnou k mstm. V politice norské

dle Hanssena zásady a asové otázky mají jen podízený pomíjející vliv na

skupení stran, strany se formují dle plemenných rozdíl. Dle Linnéova

rozdlení nových a starých plemen evropských: homo europaeus sanguinicus

a homo asiaticus melancholicus, rozdluje i Andr. Hanssen obojí plém takto:

krátkolebí jsou astlienití, pessimisté, nebojovní, malicherní, tvrdošíjní, egoistití,

konservativní, fanatití, dlouhotrvalé silné affekt}' u nich pevládají. Dlouho-

lebí jsou sthenití se slabšími, rychle pecházejícími affekt}-; dlají rádi

opposici, a jsou hodn altruistití; v náboženství jsou rationalisté; jsou bojovní

a v životním názoni optimisté. V okresích erných jest pldruhakrát mén
pípad mitvice, než v okresích plavých. — Iv Norsku tedy, jež dosud

podkládáno za nejistší zemi germánskou, jsou dv rasy pomíchány: mongo-

loidové, starší plém a Arijci, novjší plém. Zevnjší známky jejich namnoze

jsou krátkolebost a dlouholebost, ale ne to je hlavní a jediný rozdíl: celý

ráz života, povahy a kultury dlí ob plemena velmi význan. — Ostatn
Sáma ta hypothesa o mongoloidním prvotním obyvatelstvu Fvropy ped
píchodem Arijc jest píliš hypothesou, než aby se dalo na ní budovat

celé psychologicko-kulturní rozdlování vrstev téže spolenosti a téhož národa

té které zem. Když nikdo, dekadenti jist budou protestovat nejen v Norsku,

ale i jinde, že by byli mongoloidové a ne nej^^ysplejší Arijci

!

— p.
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Grafologie našla prchod už i do vdeckých akademií. Dosud
vda bláhových hada a hadaek, pehánná, stává se opravdovou pomocnou
vdou — psychologie. V mnichovské uené spolenosti pro psychologii ml
nedávno Dr. Klages pednášku o písn vdecké souvislosti tah písma

s nkterými tahy duše. Každý lovk svými tužbami a názory vytvoí prý

si v mysli jakýsi ideál, jenž pak všechny jeho mechanické i úmyslné výkony
ídí. Takovým zpsobem má i na písmo a tahy jeho vliv ideál každého
lovka. Uritý ráz písma skoro vždy svdí i o témže uritém tahu povahy.

Ostatn Dr. Klages jen nkteré tahy písma a jen nemnoho hledí jimi vy-

svtliti. Také popírá, že by se z písma celá povaha lovka dala v^j^ísti.

Jen zmaten a neurit a všeobecn možno souditi z nkterých tah (hlavn
zákivek) a pak z používání a rozdlování prostory na povahu pisatelovu.

Atalykat. V prvním svazku národopisného sborníku polského pináší

St. Ciszewski krátký nártek o této sociologické instituci, jež díve snad

všeobecná, dnes dochovala .se jen u nkteiých tatarských kmen Kavkazu
a stední Asie, a snad i v Polynesii ji nalézáme. „Atalyk" dle slovního

významu vzato z turetiny a znaí tolik co pstoun, vychovatel (vlastn otce

mající, ata = otec); „atalykat" (ruský ethnolog M. Kovalevský poprvé toho

názvu užil) znaí tudíž zvyk vybírati pro své dít otce ili pstouna. Dnes
u Cerkes, Džagat, Cuvaš, Abchaz, Sin atd. atalykat už skoro vyhynul
a ped nkohka desítkami let znan kvetl. Pvodn snad všeobecný tento

zvyk byl v každé rodin, pozdji obmezil se pouze na rody šlechtické a
knížecí.' Kníže svého syna dával na vychování: po narození prince ucházeli se

z celé zem atalykuvé, a kníže vybíral nejhodnjšího z nich, jenž také na své

hodnosti, v}'chovávati knížecího synka, budoucího vládce mnoho si zakládal.

Dít bylo na vychování do 9 rok, naež odevzdáno rodim. Le píbu-
zenský pomr mezi rodinami a zvlášt mezi vychovancem a pstounem už
potrval. Kníže své dít mohl dáti na vychování komukoliv, sám však sml
pijati jen dít jiného knížete. Zaízení toto vysvtluje se jako pomcka
získávati si pátel a píbuzných. Atalykat u nkterých kmen asijských

dosud má takovou moc, že nejzarytjší nepátele smiuje. Kdežto u knížat

mohlo to vyplynouti pouze z ohled pohodlí a z ohled ist dynastických
(získávati rodu pátel) všeobecný atalykat nasvduje o nem jiném: tu

jest pravou sociální institucí; výrazem nejvtšího pátelství a dvry sviti
komu nejdražší : svého syna, své dít. Tedy institucí tebas na první pohled
nepirozenou, pece jen humánní a ušlechtilou, jež asi více dobrého než zlého

plodila. Z naší eské historie, jakož i z djin všeobecných známy jsou pípady
atalykatu: Pemyslovci i pozdjší panovníci eští dávali své dítky na vy-
chování k sousedním dvorm. Nestávalo se to vždy za tím úelem, aby snad
pochytily dítky víc kultury ! Vždy mnohdy šlo dít k nižšímu a bezvýznam-
nému knížeti ! St. Ciszewski ze starých pramen djepisných vyvádí atalykat
též pro egyptskou starou historii, v níž mnoho hieroglyfických narážek k tomu
zv}'ku se vztahuje (viz u ek vychování Achilla!; Na stedním stupni

historického kulturního vývoje zdá se, že atalykat znám a rozšíen byl v celé

Evrop i Asii a mají-li pravdu svdectví nkterých badatel i na ostrovech
(s Asií ostatn souvisících) asijsko-australských. Teprv modernjší nazírání
na výchovu rodinnou zaízení atalikatu odstranilo. —p.
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• . . DÍ?"'y Díý ''^3 Gen. 1022, 1. Chr. 1".

V nejstarších seznamech národ St. Z. ítají se 'Élamci k Šmovcm, . m
kdežto klassikové etí i ímští, ba i rzaé nápisy babylonské 'iÉlamce od '
Semit pesn rozlišují. Následkem toho usvdovali odprcové inspirace

Písmo sv. z nepravdy, a obhájci, aby si z nesnází pomohli, tvrdili ne-

oprávnn, že neteba piznávati všem Semitm spolenou e. Pi takových

odporech mezi historickými údaji Starého Zákona a jiných pramen jest

teba pevn trvati na tom, co praví Písmo sv., a ekati, až se objeví pra- »
mny tak staré, jakých používal sv. spisovatel. Jesti ím dále tím jistjším,

že erpal spisovatel prvních hlav Genese z pramen, které byly již v 3.

tisíciletí ped K. P. neznámy a skoro nesrozumitelný, a že je vrn opsal,

akoliv již odporovaly názorm platným za jeho doby. Pravdu tuto po-

tvrzují nejnovjší nálezy v Suše, kde kope na úet vlády francouzské
de Morgan.*) Našel tam mnoho nápis, které práv vydal V. Scheil, O. P.^)

Dle ueného rozboru Scheilova jest jisto, že tvoilo v nejstarší dob
'Elamsko samostatné panství osazené Semity, od nhož bylo území Susské,

zvané Bara'si nebo Bara'sim, neodvislo. Pozdji se rozšíili 'Élamci i do

Susiany, ale ztratili brzo samostatnost, byvše pinuceni uznati nadvládu

mocného krále z Kiš (srov. ^)'3 Gen. 2 '2) jménem Maništu-irba. 3) Tento

král nám znám teprv od nedávná z kopanin Nifferských, a ted Scheilem

jeho historinost úpln dosvdena. Vládnul dávno ped Šar-gani-šar-ilani !

(Sargonem), jenž se klade do r. +3800 ped K. P., a jest tudíž jedním
,

z nejstarších historických král. Ml svého vladae v 'Elamsku, jenž se

zval Karibu-ša-Sušinak (knz moha Susského). Po úpadku nadvlády Kiš-ské

záviselo 'Elabsko od státu Aganského, pak Urského, až se konen +.2300

p. K. P. zmohlo a dobylo si samostatnosti. Ale již to nebyli Semité, kteí

zpsobili tento obrod ; bylo 'Elamsko zaplaveno cizím kmenem Anšan
nebo Anzan, který s domorodými Semity povalil tehdejší státy jižní Meso-

potamie, a 'élamsko-anšanský král Kudur-Nanhundi usadil se v Babylón.

Jeden z jeho nástupc "ltíy?"l"l!3 Kudur-Lagamar (Gen. 14^ nási.) pod-
V T : T :

niknul se svými vasaly známou výpravu do Palestiny, ale byl po návratu

od podnikavého krále 7D~lD^ Amrafela-Hamurabi z Babylonská vypuzen
v T :

-

a na as zbaven i vlády ve vlastním "Elamsku, kde se od této doby poalo

mluviti i psáti skoro výhradn anzansky. Veškeré nápisy, i ony z doby

ped 3800 ped K. P., jsou úpln jasn poízeny, písmeny mají své urité

tvary a státní i spoleenské zízení stojí již na vysokém stupni. Z vlastních

jmen zajímají nás zvlášt Išma-ilu, Labanu, Rabe-ilu a pak nejvyšší bh
Ea = rnn^- Tž Hadad, známý bh aramejský, již zde pichází znázornn

jako býek s hrstí blesk na hbetu.
, ,í, !,<;'

V Olomouci, v beznu 1901. Dr. Alois Musii

») Fouilles > Suše en 1897— 98 et 1898— í*9, Paris, 1900.

*) Mémoires de la Délégation en Perse : Textes élaniites-sémitiques, I. partie

accompagnée des 24 plánches en héliogravure, Paris 1900.

^) A. H. Sayce te Manistuzu, viz »The Expositury Tinies«, Ediuburgh 1901, str. 155.

«
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v Brn, 25. bezna 1901.

Církevní zprávy. Dni 20. února, 2. a 3. bezna vyvolávají

vždy v katolických asopisech porovnání a reminiscence o sáí a

dlouhém panování jednotlivých papež na srovnání s vkem
a vládou nyn. sv. Otce. Jest též zwkem líiti ilost a svžest papežovu
— což ovšem te o 91 letech jest už víc jen holdem oddanosti i
poklonou než pravdou. Z celé ady papež zbývají^ te už jen ti.

Kteí vyššího vku dosáhli (sv. Agatho 107 let, Eeho IX. 99 a

Kliment III. 92 let), a brzy snad i z tchto tí budou jen dva ; co

se délky panování týe. ze všech 263 papež déle vládli rovnž jen

tí (Pius IX. 31 let, sv. Petr 25 a Pius VI. 24 let), za rok i ta zbyli

by už jen dva ped ním ; stejnou dobu s nynjším papežem (23 letj

vládli sv. Sylvestr, Hadrian I. a Pius VEL.

V tajném konsistoriu dle pedbžné sic ale spolehlivé

zprávy vid. „Polit. Correspondenz" prohlášeno bude 12 nových kardinál,
z nichž 10 Vlachu a pouze dva „cizinci" — totiž rakouští noví kar-

dinálové, pražský arcib. a krakovský biskup. Z vlašských prelát
budou kardinály: majordomus Vatikánu monsignor della Volpe,
zástupce stát. sekr. (kard. RampoUy) mons. Tripepi, sekr. kongr. pro

mimo. c. zál. mons. Cavagnis, apošt. del. ve Washingtone mons.
Martinelli, pís. kongr. inkvis. mons. (xe nnari, arcib. beneventský
dal rO li o. arcib. ferrarský Boschi, bisk. veronský BacciUeri,
bisk. pavijský Riboldi a lat. patriarcha caihr, (v Éim sídlící)

Sanminíatelli. Tím se Sacr. Collegíum zvýší z 55 na 67 len,
z nichž bude 40 Vlach a 27 cizích. Bude-li jmenován ješt nkterý
„in petto- (to jest od sv. Otce už vyvolen ale neprohlášen

,
pak sbor

kardinálu bude skoro úplný; úplný ostatn, aby všech 72 míst bylo

obsazeno, nebývá tém nikdy. Vždy i v nejpíznivjším pípad
jedno dv místa zstávají neobsazena — pro „píhodu. Dle jiných
pramen prohlášeno bude 16 kardinál, takže by jich pak bylo ve
sboru 71a jen jedno místo zstalo neobsazeno; jmenují se totiž vedle

zmÍQných ješt tito tyi vlaští: biskup fermský Papíi. florencský

Mistrangelo, kom. kongregace officia Granello a generál jesuitu P. Martin.

Hnutí „pry od íma" peneseno už z Rakouska i do X-
mecka. „Pouná" brošurka pastora Grassmanna v tisících exempláích
rozhozena též po venkov bavorském. V Mnichov hlásá se už též

zcela oteven heslo „pry od Éíma", a nedávno z té píiny 7 osob

pestoupilo ku protestantství. Severní Cechy už protkány nov založe-

nými obcemi protestantskými, jež letos už dostanou své chrámy. Co
nejdíve dostaveny budou chrámy evang. v Trnovanech, Chabaovicích
a Duchcov. a stavti se zanou i v Ústí n. L., Litomicích (!) a

Tebenicích. Chrámy staví se nad potebu veliké, nebo se doufá, že

Hlídka. 19
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„obce" práv založené porostou. — Národnostní boje v knžstvu katol.

diecese litomické zuí he než kdy díve; rozdniýchal a vede je

známý P. Opitz, proti nmuž nedávno za hodno uznal ohraditi se

i p. biskup litomický (v záležitosti rekt. sem. litom. mons. Kordae).

Tak pomry v diecesi té, nejvíc propagandou protest, rozryté, stávají

se ím dál neutšenjšími.

Nedávno pinesly rakouské („Vaterland") a bavorské listy kato-

lické seznam zedná ských spolk, jež v Bavoích dovoleny,

v Rakousku však zakázány. Tak ve Vídni existuje 10 spolk tajných,

jež na venek mají ovšem jiný podružný spolek nastren. len všech

desíti loží jest 821. Mimo Víde jsou i v nkolika dolnorakouských

mstech takové tajné spolky ustaveny. Jinak se lenové sekty pipisují

za veejné leny pohraniních loží uherských. Na severu spolky, jež

zednái^ství za své poítá, nebo aspo podporuje, sledují mezi Nmci
ultra národní cíle, ponvadž náhodou se to shoduje dnes s cílem zed-

náství. — V Bavoích jest 11 loží,^ mimo malé kroužky v menších

mstech; spolky mají len 1085. lenové loží v Bavoích i v Ra-

kousku jsou bu židé — ti s plným vdomím ale i s pesvdením
(namnoze aspo), bud" kesané z prostoty a domnnky, že jsou ve

spolku ryze humanitním, nebo z prospcháství, nebo lenové loží

požívají velkých výhod všude, kde zednái mají njaký vliv, a starají

se jeden o druhého s pelivostí skuten bratrskou. K tmto posledním

lenm patí skoro všichni továrníci, obchodníci, státní úedníci,

bankéi a pod.

Peštská universita znovu se octla v popedí zájmu veej-

ného. Lidová strana katolická pedn podala pi pení o rozpotu
ministerstva vyuování dotaz o záležitosti kíž na universit.
Odpov ministrova vyznla do všech tónin: váží si kíže jako dobrý

katolík a ctí jej jako znamení své spásy, ale nerad by, aby se stal

znamením k politickým agitacím a demonstracím; universita jest ústav,

kam chodí i nekatolíci a nekesané, a proto do uebních síní jejích

se kíž nehodí. Nemá prý také rázu katolického, ale státního ústavu.

—
- Ministr však zapomnl, že vláda, prohlašujíc universitu za ústav

cele státní a simultánní, zadržuje pece fond katolické druhdy university

peštské ! — Poátkem druhé polovice bezna veliká ást studentstva

sama se opt kíže ujala. Zavsilo studentstvo samo v nkolika síních

kíže, a když násilím byly opt saty, povstaly boue, protesty a

veejné demonstrace studujících.

Katolická autonomie uherská má dle sdlení tílenné
deputace špatné vyhlídky u vlády. Na 12. bezna svolán totiž 27lenný
výbor a sdleno mu, co deputace výboru s vládou vyjednala. Vláda se

vyslovila o všech tech sporných bodech (správa katolických fond,
katolické školství a obsazování beneficií) úpln odmítav. Právo obsazovati

beneficia náleží králi, za nhož ovšem mocí konstituce je vykonává
vláda — a práva apošt. krále uherského nesmjí autonomií býti ztenena.

Tu by leda možno bylo dopustiti, aby samospráva církve katolické

utvoila njaký ústední organ, který by pi kandidaturách na beneficia
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církevní byl o kandidatue zpraven a o dobrozdání jinak nezávazné
dotázán. Pokud se správy fondii týe, náleží i toto právo k právm
koruny, jakožto patrona církve katolické. Vláda rovnž správu fond
técb nemže vydati, nebo by jinak práva koruny ztenila. Samospráv
však by se mobl dovoliti spoludozor nad správou fondv onéch, nad
jejich ukládáním a používáním. Fond universitní rovnž nemožno vydati,

nebo dosud neprovedeno jeho odlouení od ostatních fond. Proti

zvláštní katolické universit ministr nic nenamítá, ale universita ona
musila by nezbytn díve zákonodárné schválena býti. llinisterstvo vy-
uování vyhradilo by si právo jmenovati professory, jakož i právo

disciplinární. Samospráv by bylo dovoleno do disciplinárního senátu

vysílati jednoho lena (!j. Ve školství obecném zákonem beztoho už i

te dovovoleno ordinariatu vésti spolu dozor nad školami, to by ovšem
i na dále zstalo. Stední školy v didaktickém i pedagogickém ohledu

mže vésti jediné .správa státní. Vyuování náboženství a mravnosti i

na tchto školách sveno mže býti dozoru a pravomoci biskup. Tedy
právo disposice a správy na stedních školách vvhražuje si ministerstvo

vyuování, samospráva katolická však v otázkách náboženských spolu

rozhoduje. — Ze ve výboru 27 i. vyvolalo toto sdlení velikou nevoli

— na radikálním jeho kídle, neteba podotýkati. Poslanec Ugron žádal

rovnž jako díve už za svolání celého kongressu. aby se o otázce tak

dležité vysloviti mohl. Zatím však výbor sám koná ješt nkolik porad

o zmínných hlavních tech požadavcích katol. autonomie. Plný kongress

bude prý svolán po velikonoci.

Na tetím sjezdu slovanských žurnalistu, jenž místo loského
podzimu až letos o velkonoci koná se v Dabrovníku. navrženo redakcí

splitského týdenníku charvatského, aby sjezd pijal resoluci ve
prospch hlaholice, a sice v ten smysl, aby všichni katolití

žurnahsté slovanští v Kakousku psobili k tomu, aby Slovanm rakouským
staré jejich právo obadního jazyka staroslovanského vráceno bvlo.

Xovinástvo slovanské necha otázku staroslovanského jazyka pi boho-
služb uiní svou první otázkou kulturní, a neustane za ni bojovati,

dokud požadavek ten nebude splnn. Za heslem: „S ímem sic ale

s katolickým ne s latinským" (?) a se bojuje na celé áe! — Bude-li

to na úlevu tžkého beztoho postavení Slovanstva v naší íši. k jiným
palivým otázkám pidávati novou nesplnnou a snad i nesplnitelnou

tužbu (v dohledné budoucnosti), to pochybujeme'. Ostatn pokud naše

novinástvo slovanské známe, nebude akce tak strašná. Poláci se jist

ve své rozumnosti nepidají — katolické listy mimocharvatské leda

s reservou, zbudou tedy slovinští a eští liberali — a ti už dávno
z otázky té vytloukají politický kapitál. — Shora pak. jak dnes
okolnosti stojí, poin ani v\'jít nemže, a proti vli rozhodujících kruh
za otázku ist církevní a ist zevnjší bojovat si dobrý katolík pece
jen rozváží.

V rotalní schzi kongregace obadní 12. bezna jednáno
o diecesních processech ustanovených na vyšetení ctností a zázrak
uinných na poest ctihodného sluhy Pán Jana Ktitele di Borgogna

19*
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(diec. neapol), z ádu menších bratí, a ctihodného sluhy Pán Michaela
le Nobletz, missionáe (z diecese Quimper ve Francii) pi žádosti

diecesí tch za blahoslavení a svatoeení. — V sezení téže kongregace
26. února pod pedsednictvím svatého Otce jednáno o aktech, jež po-

dány ku blahoslavení ctihodné služebnice B. Marie Vil. Emil. Rodat,

zakladatelky „Sester svaté rodiny".

Nedávno vypuklo v ím malé „vzbouení" v hudebních kruzích

církevních. Proslýchalo se totiž, že nový správce církevní hudby
kardinál Respighi pedepsal jako závazné choralní knihy Puste-
tovy. V ím však vtšinou dosud užívali bu starých domácích
nebo školy vydané v Solesmes, v bened. opatstvi francouzském. Kar-
dinál Respighi na utišení myslí vyžádal si zvláštní audienci u svatého

Otce a pedložil mu celou záležitost — naež ohlášeno, že takového
píkazu nestávalo, a že jako dív tak i nadále ponechává se volnost

íditi se dle knih Pustetových i jiných dobrých vydání choralního

zpvu. Italové totiž nenávidí nmeckou školu a zpsob hudby církevní,

vášniv bránice svého zpsobu zpvu církevního, který má ovšem
ráz zcela jiný! Byl to tudíž náhlý odpor proti nmeckému duchu
v církvi vbec, který se znenáhla zaíná uplatovati ve všech oborech.

Národnostní spor v církvi katolické ve Spojených
Státech není ode dneška, už astji jsme se o nm zmínili, a propuká
stále znovu. Nedávno vydaný rozkaz biskupa Eisa v Marquette

(Michigan) a podobné vyjádení biskupa Messmera v Oreen Bay
(^Yisconsin), any se v neanglických obcích a kostelích kázalo asem
též anglicky, vyzval silné protesty se strany jak Nmc, jejichž kaza-

tel se pímo týkal, tak i jiných národností. Tak zvlášt Poláci

chicagští se ohradili, podobn Cechové. Vždy neanglické obce práv
proto se odluují od anglických, aby mohly v kostele vlastní své ei
užívati. Rozkaz zmínný vydán prý však k vli mladému pokolení,

jež už více než pisthovalci navyklo angliin a odvyklo mateštin,
a dítky pirozen chodí do téhož chrámu co rodie a ne do anglických

chrám, i když jsou v témže míst. — Podobná jazyková naízení už

mnohde vyvolala i díve rozhoení. Tak zvlášt na Oklabomském
territoriu zpíma zakázáno tamním nmeckým osadníkm kázat —
nmecky! A dosud osadníci ti marn proti tomu protestovali u biskupa
i u delegáta apošt. ve Washingtone. — Nedávno jakás obec katolická

pro jazykový spor s biskupem pestoupila ku pravoslaví.

Už ped pl rokem proslýchalo se, že hr. Lev Tolstoj za své

spisy proti církvi a náboženství pravoslavnému smující, byl z církve
vyobcována knžstvu zakázáTno jakékoliv útchy nábož. mu popíti a po

smrti ho pohbíti Sdlován už tehdy doslovný obsah formule exkomunikaní,
ovšem ponkud pravd nepodobný. Te teprve sv. Synod ve svých
„Duchov. Vdomostech" ohlásil exkomunikaci a to slovy velmi mírnými.
Uvádí všeobecn bludy Tolstého, do nichž ve spisech svých od desíti

let asi upadá hloubji a hloubji a praví: Svtu známý spisovatel, Rus
po rodu, pravoslavný po ktu a výchov své, hrab Tolstý sveden pýchou
ducha svého, smle vystoupil proti Bohu a Christovi Jeho a proti svaté
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Jeho dstojnosti, zjevn ped všemi odekl se od matky své. odkojivší

a vychovavši ho, d církve pravoslavné, a oddal svou literami psobnost
a od Boha mu danou hivnu na šíení v národ nauky protivné Kristu

a církvi a na vyhubení v myslích a srdcích lidu víry otcovské, víry

pravoslavné, kteráž utvrdila svt. kterou žili a spásy docházeli naši

pedkové a kterou dosud držela se a pevn stála Rus svatá. Ve svých

spisech a listech rozšiovaných ve velkém množství od nho a ueníku
jeho po všem svt, ale zejména v hranicích drahé otmy naší, on hlásá,

se zápalem fanatika, zavrženi všech dogmat pravoslavné církve i samé
podstaty kesanské víry: odvrbuje osobního živého B^jha. v nejsvtjší
Trojici ctného. Stvoi-itele a Zachovatele všehomíra, zavrhuje Pána Ježi.še

Krista jako Bohoclovka, Vykupitele a Spasitele svta, umueného za

nás lidi. a za naše spasení, a vzkíšeného z mrtvých, zavrhuje bez-

semenné poetí lovenství Krista Pána, a panenství do porodu i po

porode nejistší Bchorodikv Pannv Marie; neuznává záhrobního života,

a odplaty vné, odvrbuje všecky svátosti církve, a milostní psobení
Ducha svatého v nich. a rouhíije se nejsvtjším pedmtm vírv pravo-

slavného národa, nebál se, posmchu vystaviti i nejvtší ze svátostí,

nejsvtjší svátost oltání. Vše to hlásá hr. Lev Tolstý bez ustání, slovem
i písmem na pohoršení a k úžasu všeho pravovrného svta, a tím

nepokryt ale zejm pede všemi, úmvsln a cílovdom odtrhl se

sám od všelikého spoleenství s církvi pravoslavnou. Pokusy pivésti
ho k poznání nemly úspchu. Proto církev nepoítá ho
za svého lena a nemže poítati, dokud se káti nebude
a sám neobnoví spoleenství svého s ní. Nyní to prohlašujenie

a svdíme ped veškerou církví na utvrzení pravovrných a na obráceni

zabloudivších zvlášt pak na obrácení samého hr. Tolstého. Mnozí z jeho

bhzkých, uchránivších si dosud víru, s žalem myslí na to. že on na
konci života svého jest bez viry v Boha a Pána a Spasitele našeho,

povrhnuv požehnáním a modlitbami církve a všelikým spoleenstvím
s ní . .

." Dekret koní modlitbou nad odpadlým jakož i vyzváním
všech vrných, aby se modlili za nho. aby Bh mu popál milosti

vrátiti se do lna církve svaté. — Podepsáni ti metropoliti (petrohradský,

kyjevský a moskevský i. arcibiskup varšavský a ti biskupové stále jako
písedící pi sv. Synod residující.

Dekret tento jest též jednou ze záminek a podnt k bouím
studentským, jež znovu propukly v hlavm'ch mstech íše. a obracejí

se nejen proti policii a vlád, ale i proti církvi a proti spolenosti

vbec. Dle novinových zpráv nazval prý Tolstoj den svého vyobcování
nejkrásnjším dnem^ života svého. Jak známo, je Tolstoj nkd}-
renommistou. Paní Zofie Tolstá, manželka vyobcovaného spisovatele,

ohradila se listem k vrchnímu prokurátorovi sv. Svnodu Pobdonoscevu.
prcti exkomunikaci. Tvrdí, že církev nemla k tomu práva, ježto každý
hledá a povinen jest hledat pravdy, dle svého nejlepšího svdomí;
nad to církev pravoslavná do duše urazila a zarmoutila tch svých
vrných len, kteí jsou v píbuzenském svazku s vyobcovaným, z-
stávajíce pece jen pravovmými leny církve. — Také mezi stoupenci
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a Ctiteli hr. Tolstého sbírány podpisy na protest proti exkomunikaci,
což vedlo snad už k zateni nkterých známých osobností literárního

svta ruského.

Poslední dobu ítati v ruských listech ím dále astjší a prudcí

výlevy nespokojenosti: jednak knží pravoslavných se svým
stavem, jednak církevních úad i spolenosti s chováním knží.
Jakýsi všeobecný rozstroj duševní a spoleenský nastává v církvi ruské,

zavinný ztrnulostí a nevhodností mnohvch jejích zízení, jež moderní
duch i do ad knžstva ruského vnikající iní tím tíživjšími a ne-

snesitelnjšími. Už astjí jsme se zmínili, že zpsob nynjší sustentace

knžstvo ruské pokládá za ponižující a nedostatený, domáhajíc se pevné
služby z rukou státu. Zvlášt mnoho stížností dochází z kruh knžských
na dosavadní vychování v semináích. Semináe ruské jsou spolu

gymnasiem i theologií, studium na nich už má býti dostatenou pípravou

'

na knze — venkovského aspo. Te co od dvou let zabránno semi-'

naristm pestupovat po ukonení semináe na ruské university, cítil

se knžstvo ze seminá vyšlé teprv poníženým a pokoeným. Nedávno
|

pinesl týdenník knížete MeŠerského ..Graždanin", jenž zhusta se

knžskými a církevními záležitostmi obírá, dopis venkovského knze,
který pronáší se v tomto smyslu: V našem duchovenstv, zvlášt nej-

mladší generace, není opravdového povolání k duchovnímu stavu, není

v nm ani pání ani dovednosti užívati tch prostedk, které se po-

skytují knzi, aby psobil jimi na duchovní život sob svených
oveek. Uvádí nkteré pípady ze života knžského: Jistý knz nepustil

do školy svého církevního dozorce, a pokárán na to od biskupa po-

hrozil mu, že mu hodí ..ízu" pod nohy a pjde k sousednímu statkái
za hospodáského úedníka. Jiný knz pi dlouhých obadech a lekcích

postních dn. mezi tím, co „áek" te na klirosu lidu tení z Písem
Svatých, sedí u oltáe a te si v ..knížkách Kedli" (liberální msíník,
do jehož týdenníku „Nedlja" asto se knží ruští se svými stížnostmi

utíkají a vbec tvoí znaný poet jeho dopisovatel i odbratel).
Neustálené dosud názory o povinnosti knze jako hospodáského initele

mezi lidem také knžstvo ruské roztrpují. V semináích pednáší se

jim hospodáství polní a tím tedy jaksi už se vychovávají k tomu,

aby byli vzorem a uitelem selskému lidu i v tom smru. Le na druhé
sti'an ani svtské úady ani církevní samy nevidí rády, zaíná- li knz,
v tom ohledu horlivý, lid sdružovati, povznášeti a probouzeti. Církevní

úad aspo prý zakázal (v jisté eparchii) knžím zakládat mlékaská,
mlynáská a podobná družstva, což vyvolalo mezi knžstvem velikou

nevoli a rozmrzelost. Na druhé stran však jiní knží zase trápí se

tím, že se musejí pi svých duchovních povinnostech ješt také starati

o své selské hospodáství, chtjí-li se uživit. „Vtšina z nás — píše

zmínný knz — s obtíží nese bemeno svého stavu a snaží se tak

i jinak zbaviti se toho „popství". Jedni pomýšlejí na to, stavše se

knžími. jít teprv na universitu, (mají-li ovšem gymnasium nebo du-
chovní akademii) jiní, kteí na universitu nemohou, pracují o to, aby
aspo byli pijati na zvrolékaskou školu (!) a jistý knz vojenský
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nedávno žádal, aby ho pijali do vojenského uilišt (tolik, co naše

kadetní školy). (Na charkovské zvrolékaské škole už jeden takový
uteklý duchovní studuje). Bída je v tom, že knze obyejn odmítají

na takových ústavech, chce-li do nich vstoupiti. Dopisovatel žádá tudíž,

aby knžím popána byla možnost, v pípad nespokojenosti vnovati
se jinému stavu, nebo potom aspo dosáhnuvše svého cíle, byli by
užitenými i aspo neškodnými leny spolenosti. Nebude-li tato veliká

chyba napravena a duchovním neudlí se beze všeho dovolení (církevním

i svtským úademj složiti duchovní stav se sebe, pak tžko si ped-
staviti, kolik zla ješt pinese církvi a státu takové nucené setrvání

v duchovním stav, jenž své nositele tíží a pálí.i)

. . . Bezpodmínen však nutno jest zrušiti dnešní naše semináe,
jakožto duchovní (bohoslovecké) ústavy a dáti jim všeobecn vzdlávací
ráz. K duchovnímu úadu pak necliaf se kandidáti knžství pipraví
ve zvláštních kursech bohoslovných, jež by se mohly zíditi bu pi
klášteích, nebo pi kathedralních chrámech a sídlech biskupských.

Do tchto kurs mohl by se dáti zapsati každý, kdo cítí v sob po-

volání k duchovnímu stavu, a už pedbžné jeho vzdlání erpáno ze

stední i \^'soké školy státní, i ze semeništ i duchovní akademie.
Vždy povolání ke stavu knžskému mže se najednou osvdit u
juristy, technika, lékae, dstojníka práv tak — jako dnes u tch
nemnoha seminarist, jež jsou povoláni. Slovem, svobodné a upímné
pání sloužiti církvi má býti nejhlavnjší a nejpednjší podmínkou
vstoupení vzdlaného lovka do stavu duchovního . .

.

Mezi nepíjemná a zastaralá zízení ruské církve patí mezi jiným
tíkrálové chodní se svcenou vodou po domech. Na Zjevení Pán
svtí se na Rusi tekoucí voda. na památku ktu Pán v Jordán.
Knžstvo má povinnost svcenou vodu po domech obnášeti a jí žehnati

v dom, jak se to konen i u nás udrželo: jen že u nás po svcení
vody chodí na venkov te už pouze písai svcenou kídou psáti po domech
jména sv. tí Král. Tento zajisté obtížný a pouze formální zvyk mnozí
duchovní nezachovávají, anebo nejastji zpíjemují si tak, že chodí

jen po pedních domech, chudáky vynechávajíce. V lidu to psobí zlou

vli a reptot proti duchovenstvu. — Pi nekonené bohoslužb pravo-

slavné a zvlášt za ruské zimy v nevytopených kostelích, mnohý
duchovní pirozen spchá, aby byl co nejdív hotov. Ruské chrámy
se obyejn vytápjí, nebo jinak by v nich nebylo lze vydržet, ale

jsou pece ješt velmi zhusta v chudších vsích i mstech takové, v nichž

se nedá topit a ty pirozen za teskuté zimy stojí poloprázdny a knz
v nich z lítosti nad sebou i tmi málo vícími odbývá bohoslužbu co

nejspšnji, ani sob, ani jim ku povznesení. Žádá se proto zhusta, aby
pi-i udlování stavebního povolení neustupovalo se nikdy od podmínky,
aby chrám byl zaízen na otápní.

') Pipomínáme, že toto i)áiií nevychází snad z touhy po ženitb, nebof ruští

knzi jsou ženatí.
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Jediná z inissií pravoslavných v cizin, jež stojí za e,
jest v severní Americe. Severní Amerika celá až do Mexika tvoí jednu
diecesi, jež zbyla ješt z dob, kdy Aljaška a Aleuty patily pod panství

ruské. Missie ta ítá dnes 29.949 duší, z nichž dle národnosti jest:

725 Rus (!), 2448 haliských a 4450 uherských Rusín, Srbu a jinvch

Slovan 1420, eku 54L Arab 3496, kreol 2234, Indiánu 2121,
aleutských domorodc 3767, Eskymáku 8570, jiných národv a plemen
77 duší. Sídlo eparchie severoamerické peloženo nedávno z nehostinného

severu do San Franciska. Chrám jest 42, kaplí a modliteben 57,

z toho 2.5 chrám a 4 kaple ve Spoj. Státech, ostatní na Aljašce a

ostrovech. Skol jest 58, z nich 15 se 285 žáky ve Spoj. Státech, a

43 se 787 žáky na Aljašce a Aleutských ostrovech. Na Aljašce jsou

pi školách a chrámech ješt dtské útulny, jichž jest 67. — Z výkazu
toho vidno, že missie petáhla na svou stranu 6898 sjednocených Rusín,
nebo jak halití, tak uherští Rusíni do Ameriky jeli jako katolíci.

Nedostatek národní bohoslužby a vlastních knzi vehnal je do církve

pravoslavné.

Ve Lvov uspoádána „Katol. ítárnou" pednáška o „sionismu"
(13. b.), na níž pítomno bylo i nkolik sionist, kteí si zvlášt k tomu
dovolení vyžádali, a protest, konvertita ze židovství Dr. A. Waldmann,
druhdy inný vdce sionismu, dnes jeho pispívající len. Rozpedlo
se tedy veejné pení, klidné ovšem a pouze informaní, ne polemické,

mezi obma stranami. Obšírný referát o sionism, jeho 201etém trvání

a jeho cílech ml katolický len Czytelni Jos. Marczyski. Sionismus

jest proudem národním mezi židy, který povstal ze snahy, aby židé

nespodobovali a nesluovali se s národy, mezi nimiž žijí, ale uchovali

si a pstovali svou vlastní národnost. Zprvu k tomu cíli ohlášena

kolonisace Palestiny a nové zbudování království israelského na pd
otcm zaslíbené. Prostedky byly: kongressy a schze, agitaní brošury,

populární výklady jmenovit mezi prostým lidem židovským v Halii a

v ruském Polsku, jakož i lákavá idea znovuobsazení Palestiny.

Le kolonisace od nkolika let utichla docela, na kongresse v Basileji

se ješt o ni aspo hádali, vloni v Londýn už ani k ei o ní nedošlo.

Dnes už sionismus vzdal se myšlenky obsaditi Palestinu a zbudovati

tam nové panství židovské. Sionismus jest už jen pouhou odvetou za

antisemitismus, ale pro kraje, kde židé meškají, mnohem škodlivjším

než antisemitismus prospšným. Není také, jak referent popel, hnutím

národnostním, ale hospodásko-politickým, židm jako materialistm

jest národnost obojetnou. Le v pení s mnoha stran tento názor vy-

vrácen: židé skuten jsou národností zvláštní, a touží po tom zstati

samostatnou národní vtví mezi ostatními národy. — Dr. Waldmann
na to ze široka pojednal o židovské otázce vbec. „Alliance israélite

univ^erselle" jest prý už dnes beze všeho významu a zvlášt sionismu

nepodporuje, a posílala do Palestiny židovské uitele, ale jen s tím

úmyslem, aby kolonisty nauili francouzsky a získali pro Francii. Výrok,

že Hali jest píštím vyvoleným královstvím žid, jest báchorkou. Židé

dobe vdí, že i kdyby dostali koupiti všechnu zemi šlechtickou a
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pdu od sedláka rusínského, pece polského rolníka už nezakoupí.

Sionismus jest hnutím, jež se nedá urit: jest to vbec jakýsi šovinismus

židovský, ale s idealnjším nádechem, který plodí asto nejnemožnj.ší

návrhy. Tak sionista ang-lický Simon vydal heslo, aby kesané na-

vrátili se k židovství. Zaal v tom smru agitaci a získal již nkolik

obcí, v nichž mnoho kesanv pestoupilo od kesanství k židovství,

nejsouce ted" ani pravými židy. ani kesany. Nechut k osazování ne-

hostinné Palestiny mezi sionisty jest už skoro všeobecná, ale byla tu

a tam už od poátku Tak vídeský „Jiidischer Volksverein" se svým
„Jiidisches Volksblatt" zejm protiví se emigraci žid, tvrd, že židé

sloueni jsou s Rakousko-Uherskem jako se svou druhou vlastí, a

chtjí tu býti zvláštní rovnoprávnou národností. Sionismus má vedle

národnostního cíle hlavní úkol lidumilný. Takovými sionisty byli

Rothschild, Hirsch založivší bohaté nadace pro chudinu židovskou.

V Hahi sionistický spolek sluje ,,Achavat Cion~ (láska Siónu) se sídlem

v Tarnov. Spolek ten ped lety zakoupil v Palestin osadu Achanaim.

Sionismus pozvedá židy ze sprostnosti, pro niž jsou mnohdy vydáni

posmchu. Tak bojuje proti žargonu židovskému, rozšiuje istou,

správnou hebrejštinu mezi židy. Kolonisté palestinští, kteí mluvili rovnž
žargonem, byli nenávidni a vysmíváni proto ode všech semitských

národ syrských a hlavn Arab, s kterými se nemohli domluvit. Ted
vyuivše se istému jazyku hebrejskému, snadno se už s arabským

obyvatelstvem domluví. Arabové, kteí se dív koloniím židovským

vyhýbali, ted" ochotn jdou na práci k židm kolonistm. Sionismus

má rovnž cíle kulturní touže po tom, aby dovedl vdu a kulturu

židovskou k tomu stupni pimeného rozkvtu, jakému se ve stedovku
tšila mezi židy španlskými. Pokud se týe pomru ku kesan-
ství, tu prý sionismus snad povede ku slouení. A má cíle národnostní

a výlun židovské, pece v ohledu náboženském zaíná se v nm
šíit zvláštní smr, z protestantské missie nmecké, která na nkolika

místech už založila „školy" (obce nábož.) kesansko- židovské, jež

uznávají jak talmud, tak evangelium a Krista prohlašují nejvtším
z král všech národ. K protestantovi Waldmannovi po ktu pravili

sionisté: .,V co ty víš, to je nám lhostejno, nebo my v nic nevíme.
Ale uznáváš-li jedinou vlast a jediný národ židovský, pak jsi náš."

Vda a umní. Stávka orchestru nár. divadla pražského

skonila vítzstvím „discipliny" a „umní" — pedstavení operní

10. bezna zahájeno s orchestrem nov najatým a nahonem secvieným
(dávána „Figarova svatba"). Dodaten ješt veejnost pouena o pí-

inách a vývoji celého sporu z obou stran ve dvou brošurkách, z nichž

každá ovšem tvrdila nco jiného. Literární a umlecké kruhy pi-ažské

— rozhodn aspo dvou mladších vrstev — stály po boku správy

divadelní.

V literární píloze „Nár. Listy" zmiují se o pohotovosti
kritiky literární pi nedávné smrti Julia Zeyera. S nkolika
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stran vystoupeno ihned s obsáhlým rozborem innosti zemelého
básníka. Díve tak nebývalo. Zvlášt lenové starší literami skupiny
nejen pi skonu svém ale ani dosud nenalezli svých kritik literárních

vyjma jeden dva pípady. Zjev tento nejen poukazuje na vývoj liter,

kritiky u nás, ale spíše ješt na oblíbenost zesnulého J. Zeyera, jenž,

nehledaje široké popularity, ctn a v tichosti ítáván byl od hlubokých
duší, ale také chápán, s láskou studován a oceován. — Nová polská

revue „Chiméra",^ jež zastupuje pro „mladou" literaturu polskou
nedávno zaniklé „Zycie" Przvbyszewského, nazývá Jul. Zeyera
„velkým mistrem eským, jedním z nejvyšších duch svtové literatury,

vzkísitelem eposu v celé jeho svatosti a váze, s pedhomerovskou
hloubkou mythu, poetou závratné snivosti a neukojné tesknoty" —
a z dl jeho jako charakteristické vypoítává: „Vyšehrad", „Kroniku
o sv. Brandan", „aS'eklana", „Jana Marii Plojhara", „Ti legendy
o Krucifixi", ale pedevším „Krále Kofetua" a -,Na Sinaj", jež jme-
nuje „dvma zlatými graaly. v nichž tají se nejskvlejší, andlské,
božské prvky bytosti lidské".

Tetí tída eské akademie vnuje letos 1000 K na stipendia
badatelská, z nichž dv (po 400 K) udlena budou na studium
literarn-historické a jedno (2ii0 K) na studium dialektologie esko-
slovanské. — K tisku pipravuje tetí tída akademie Bartošovy

„Moravské národní písn~ a sborník „Aesopových bajek". — Zmínný
už díve „Staroeský slovník" Gebauerv vyšel v prvním sešit.

V lednovém „Vstníku"^ akademie podává dr. Flajšhans dva
neznámé dosud úryvky rukopisné vztahující se k dokumentm
M. Jana Husa. Tak z „odvolání Husova k Ježíši Kristu, nejvyššímu

soudci", jež zachováno v osmi rukopisech, uvádí dle mladoboleslavského

a kapitulního rukopisu neznámý dosud odstavec, obsahující pátý (vedle

4 dosud uvádných) dvod odvolání: totiž svdectví arcib. pražského

Zbyka, jenž, jak Hus praví, do íma psal listinu stvrzenou peetí
krále i pán, že v Cechách žádných blud není a se nešíí a že

s Husem i s ostatními mistry jest arcibiskup v úplné shod. —
V rukopisech kapitulních nalezena též neznámá dosud „obrana Husova",
vlastn návrh asi obrany takové, již Hus bu pánm eským nebo

eské vzdlané veejnosti tehdejší uril. Psána jest, jak dr. Flajšhans

soudí, mezi lety 1412 a 1414. Obsahem svým shoduje se ásten
s pozdjší obranou Husovou známou pod názvem: „Ordo processus".

Ve správ „národopisného musea eskoslo vanskéh o",

jak už praveno minule, hlavní stesk se vede na nedostatené místnosti.

Dnes museu slouží za hlavní výstavní sín palác hr. Sylva-Tarouccy

na Píkopech, mimo to ješt tpy místnosti jiné, z nichž ti jsou na

výstavišti (eskosl. vesnice, plynárna a retrospekt. budova), a nmecká
škola Josefovská. Ježto eskoslovanské vesnici samé hrozí zkáza neod-

vratná, jsou sbírky v ní znan ohroženy. Badá musejní zanášela se

koupí bývalého pavlánského kláštera na Staromst. námstí, ale na

radu odborníku od toho upustila. Zadala žádost k mstské rad
pražské (7. imora) o penechání vhodného místa mstem samým, a
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navrhla k tomu ti místa stavební: severní cíp steleckého ostrova,

hradby Mariánské a západní ást Letné.

V tetí budov „Vesniné" (v zatímní technice) uspoádaná výstavka
„Mánesa" v Brn otevena 23. bezna. Ze zvuných jmen mladší

školy umlecké jsou tam zastoupena skoro všecka jména, ale ne vždy
dosti výrazn, jak ostatn se dalo oekávat. Naše obecenstvo (ne

brnnské práv) se nepiiuje, aby eskému umlci uinilo výstavy

žádoucími. Vidno též, že výstavka vyšla z piinní amatér spíš než

z touhy a poteby umlc samých. — Touž dobou zahájena v Praze

výstavka mladého eského malíe J. Vochoe. jenž vystavuje své

obrazy z cesty po Východ a hlavn sujety z Bulharska, Macedonie

a z klášter na hoe Athos, tedy už samy námty velezajímavé. —
Tetí íslo „Kového Života", vnované výhradn v illustr. ásti mla-

dému mor. malíi Kalvodovi a ve slovesné ásti zpola Merhautovi —
jest vlastn íslem „brnnským". Nebo oba umlci, jak známo,

svou látku velmi rádi, ne-li výlun, berou z brnnského prostedí.

Jest to teprve v posledních letech, že Brno na eské i nmecké stran
nalézá své ctitele a zvovatele mezi umlci. Také doklad, jak umní
se decentralisuje a tím popularisuje i zpovšechuje.

V druhém ísle „eského Lidu" popisoval Fr. Lego obtní
zvíátka železná z Vltavic v již. Cechách. Zvyk obtovati na oltá

sv. Linharta (patronem v nemoci zvíat je však sv. Vendelín!) železný

symbol tohoto zvíete, za jehož uzdravení hospodá žádal, jest sám
sebou tak neobyejný v našich zemích, že lánek vzbudil pozornost

všeobecnou. Jak tedy 4. íslo „eského Lidu" sdluje, zajímali se o vc
i v cizin; tak Dr. W. Hein, jenž o tomto zvyku bádal v nmeckých krajích,

vyslovil podiv, že zvyk ten vyškytá se i v echách. Jest prý zvyk ten

pvodu bajuvarského, a v zemích slovanských dosud o nm slýchati

nebylo. — V témž ísle podává Fr. Bartoš ukázku z ,,hanácké opery"
z r. 1757. znané ceny literární i hudební. Opera na tu dobu oplývá,

což je zvlášt zajímavé, národním citem nejen hanáckým a rakouským,
ale i eským! Text znám je z opisu z r. 1819. uchovaného ve Františkov
museu. Z opery uveejnn zatím poátek.

Dne 11. bezna pipadla památka stoletých narozenin Josefa
Fr. Smetany, jenž v dob pedbeznové i za bachovského absolutismu

byl vdecky inným a sepsal literárn a vdecky tehdy pro eské
písemnictví epochální knihy: Všeobecný djepis obanský. Obrazy
Starého svta. Základy hvzdáství a Fysiku. Mezitím co tento v pravd
záslužný muž nedošel leda sem tam novináské vzpomínky, „národ"
oslavoval akademiemi, schzemi a tábory jakéhosi Augustina Smetanu,
knze-apostatu, jenž jako nmecký vlastenec a spisovatel se vyznamenal
tím, že odpadl od víry katolické. „Národ" jak vidt umí jak za živa,

tak i po smrti býti neuznalým a nevdným ku svým dobrodincm a

svým pedákm. — Za to doufáme, budou s vtším a širším zájmem
oslavovány lOOIeté narozeniny Frant. Škroupa (3. ervna) skladatele

nápvu k národní hymn „Kde domov mj" a jiných pkných zná-

národnlých písní, jakož i první pvodní opery eské „Dráteník". —
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V rodné obci Skroupov, Vosicích u Bohdane, chystá se na ten den

odhalení pamtní desky oslavenci.

^Hlas Národa" pipomíná pi té píležitosti, jak ped lety vypsán

konkurs na novou „hymnu národní", k níž ml nápv složiti

Bedich Smetana. Nebo text Tylv z r. 1834. pro svou prostotu a

naivnost zdál se nevhodným k národní hymn! Jury sešla se za pedsed-
nictví nebožtíka Jana Nerudy v hotelu Viktoria v Praze, text pedloženo

nkolik, ale tu Bedich Smetana prohlásil, že žádné nové hymny skládati

nebude, ponvadž by to bylo marné. „Pravá hymna národní vytryskuje

sama z lidu, kterou píse lid sám na svou hymnu povznesl, hymnou
jeho také zstane. Až dosud jest píse „Kde domov mj" hymnou
eského lidu, nechmež ji zpívat tak dlouho, dokud našemu lidu jiná

v srdce nevnikne." Tato slova Smetanova konkurs na novou

hymnu zmaila. A dosud zstala ona slova také pravdivými.

Pražská spolenost umlecká vydala v nádherné reprodukci pa-

mtnídarmstaPrahy, odevzdaný vloni 1 6. ervence mstu Paíži —
dílo nese název: „Praha Paíži — Prague á la Ville de Paris". Dílo

to nejen v originálu ale i v reprodukci jest dle soudu ciziny skvostem

památníkového umní.

Nejchudší z odvtví našeho písemnictví :dra matická literatura
snad se pece v poslední dob povznáší. Aspo k soutži o cenu

Náprstkovu zasláno 23 dramat! Poet to v soutžích dramatických

dávno neslýchaný.

Vdecká literatura naše obohacena novým sborníkem právním,

jenž vedle dosavadního „Právníka" bude podobn organem jednoty

právnické. Vnován širšímu jaksi obzoru a hlubším pojednáním všech

právních disciplin a státovdy. Zvlášt hojn zastoupena rubrika právnické

literatury. Redaktorem „Sborníku vd právních a státních"
jest chvaln známý už pracemi svými z právního oboru professor

Dr. Bohuš Rieger.

Pi odchodu prof. K. V. Z e n g r a na odpoinek pinesla minulá

„Živa" pkné ocenní tohoto nedocenného eského uence a badatele,

jenž kdyby nebyl ml toho „neštstí" narodit se Cechem, byl by si

dobyl jména svtového. Snad také to, že innost jeho literami roztíštna

a rozšíena jest v šesti evropských eech (eštin, nmin, franin,

angliin, italštin, španlštin — také všecky slovanské ei ovládal

a žáky slovanských národ na pražské technice zkoušíval v jejich

mateštin), bránila, aby jméno jeho neproniklo s patiným vhlasem.

Vynálezy Zengrovy jsou ovšem drobnjšího slohu, odnášejíce se hlavn
k optice, fotografii, a mechanice, pokud stojí ve službách hvzdáských,
jakož i k chemii a elektrotechnice. Také tato roztíštnost bádání

vdeckého a to pím vdeckého, nehledajícího popularity a reklamních

objev, psobila, že zásluha Zengrova o vdu známa byla jen svdomitým
stopovatelm veškerého ruchu fysikalního. Literami innost jeho poíná
už v letech šedesátých, kdy literatura eská nebyla vru bohatá
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vdeckými spisy. eské velké spisy jeho tvkají se „fvsiky zkušebné"

(1865.—1866.) a „fysiky všeobecné" (1882.— 1889.) V posledních letech

jméno Zengrovo vyslovováno už astji i v populárních pojednáních

žurnalistiky denní — ovšem na stejné áe s Falbem. Pov.šimnuto si i

elektrodynamické theorie jeho pro zjevy v soustav svtové, jen že

staženo ji hodn nízko. On sám ostatn zavinil tento názor svým spiskem

r. 1899. vydaným, v nmž adí i tak zvané „katastrofy" a „neštstí"

v závislost na své meteorologii slunení. Theorii svou hlásal nemeckv.
francouzsky a anglicky už od poátku let osmdesátých. Vda pijala

theorii jeho i tehdy (1886.) i te (1899.) s útrpným úsmvem. Ale

nové bádání, jež v tom smru spisy jeho povzbuzeno znamenit, dává
mu za pravdu. Vedle nho vystupují i jiní badatelé s touže theorii

o elektromagnetické psobnosti epoch sluneních. Tres jeho ^elektro-

dynamické soustavy svtové * podává „Živa" následovn: Zákony pohybu
tles nebeských lze vyjáditi pesnji, pipustíme-li vedle gravitaního
psobení i magnetické a elektrické síly, kterými na sebe vzájemn
úinkují. Zejména slunce je obrovský elektromagnet, v jehož poli se

pohybují všechna tlesa jeho soustavy. Následkem obhu planet indukují

se v nich proudy, které ženou planetu tangenciáln od slunce: ponvadž
v kolmém smru psobí pitažlivá síla, vyniká jako výsledný pohyb
rotaní obh kolem slunce. Avšak vliv slunce jeví se ješt i jiným
zpsobem. Xa slunci zuí asem boue, ohromné cyklony, pozorované
námi jako skvrny slunení. Zejména dv místa na rovníku slunením
jsou centra takovýchto cyklonu, jak Zenger udává. Otoí-li se slunce

tak. že jedno z tchto míst je obráceno k naší zemi — a to patrn
nastane dvakráte za dobu jednoho otoení slunce kol vlastní osy.

t. j. asi za 13 dní jednou — mže se státi, že vír, který se slunce

šíí se do svtového prostoru, zachvátí i zemi i lze oekávati pevraty
v naší atmosfée.

Z této theorie o sluneních skvrnách povstává pak „meteorologie

slunce" a ony pedpovdi a pedpoklady o povtrnosti zemské, jež snad
mnohdy i.pilišeny. nebo aspo picházejí náhle neopodstatnny a ne-

pipraveny.

Theorie o vlivu pevrat na slunci na pevraty
v povtrnosti zemské nabývá ostatn stále více pdy i víry.

Tak nedávno ve schzi král. uené spolenosti anglické (Royal Society)

ohlásil hvzdá ísorman Lockyer, proslulý výsledky svého pozorování
slunce, že zmna teplosti slunení má vliv na povtrnost na zemi.

Jedná se rovnž o skvrny slunení. ím více skvrn, tím vtší teplota

slunení, ím mén jich. tím menší. A na zemi na tom závislý jsou

déš a sucho; ím slunce teplejší, tím víc srážek, ím mén teplé,

tím mén srážek a tudíž i velká sucha, jak už také jiný hvzdá
Dr. Medrum r. 1872. se vyslovil. Hvzdá Lockyer od 20 let pozoruje
slunce seznal, že široké linie ve spektru skv.n sluneních se znan
mní. Jednou ukazují pítomnost známých prvk, jindy však jakoby
náležely prvkm nám dosud neznámým. Známé áry (a tedy i prvky)
lze spatiti tehdy ve vidmu skvrn, když tchto jest nejmén, ili když
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slunce jest, jak se dí v nejmenší innosti; když však nastává maximum
skvrn sluneních, pak objevují se ony áry neznámé. Toto mnní
linií spektrálních vysvtluje Lockyer tou domnnkou, že slunce

jsouc za veliké skvrnitosti teplejší, než za malé, teplem tímto snad
zmuje i skupenství a povahu prvk, z nichž se skládá a tím i zmnu
ar vidmových spsobujel Lockyer z pozorování povtrnosti zemské
dochází pak k tomu závru, že zvlášt indická sucha a neúrody jsou

v pímém spojení s touto innosti slunení. Tak totiž, že nepravidelností

slunce, tedy náhlými pevraty v teplot slunení nastávají i na zemi
silné poruchy a pevraty v normální temperatue pozemské. Tím by
theorii pro. Zengra z ásti bylo dáno za pravdu.

V uených spolenostech zájem vzbudil v první polovici bezna
se objevivší déš s prachem a pískem žlutav ervenavým smíšený.

Zjev tento není sic vzácností severn od písené poušt africké, ale

pece vždy vzbudí rozruch objevením svým. Horký vítr, jenž prach a

drobný písek Sahary zvíil, ml východist své na západním konci

Afriky severní, (jiní praví v Sudanu, nebo ervený písek pocházel

z tamního lateritu) odkudž postupoval smrem severovýchodním pes
Tunis, moe Stedozemní, do Itálie, jižní Francie, rak. Pímoí, Alp
a Nmecka. Depresse vzduchová postupovala s velikou rychlosti. Dne
10. bezna ráno vyšedši z tunisského zálivu, dorazila 11. bezna o 4.

hodin odpoledne na pobeží severního moe nmeckého; tedy vykonala

dráhu pímou 2300 km. za 40 hodin, tedy 54 km. urazila za hodinu.

— Ze nebyl písek ze stední nebo východní Sahary nasvduje jak
barva smsi spadlé s deštm a snhem, nalezá se ervený lai«rit ve

množství jen v Sudanu a na západním pobeží africké poušt pi
Atlantickém oceán. — Podobné dešt krvavé nebo „blátivé" bývají

asté v Rusku jižním, malé Asii, na Stedozemním moi. U nás

v Rakousku podobný blátivý déšf spadl posledn na Káravánkách r. 1885.

Nejobyejnjší z obv hvzdáských, jež už pestávají zajímat

i nejzasvcenjší, jsou objevy malých planet mezi Marsem a

Jupiterem. Objevitel planety takové udá dobu, a místo objevu ústední

kancelái v Kielu, která odevzdá nov nalezenou ..hvzdiku" pod
ochranu professsora J. Bauschingra v Berlín, který pevzal úlohu

z udaných prvk vypoítávati dráhu, rychlost, smr a velikost obžnice,

ímž nová planeta stane se v každý as zvstnou a možno ji kdykoliv

na uritém míst vyhledati. V as opposice\) té které planety upozoruje
zvláštním asopisem jen asteroidm vnovaným professor Bauschinger

hvzdárny na píhodnou chvíli pozorovací. Do konce roku minulého

bylo zjištných asteroid 463. Má tudíž prof. Bauschinger pkné stádeko
pod svou opatrností, ovšem neteba za to veliké pée, aby se nkterá
ze svenek jeho neztratila, jsou nade vše poádku milovny. Od poátku
roku objeveno už zase pes 20 nových planet. Nejvtší potíž s tmi
novými hroudami nebeskými jest ta, že jsou už ted skoro všecky

bezejmenný. Bylo ureno, že objevitel má právo pojmenovati svou

') Opposice hvzdy sluje to postavení, kdy zem se nalézá mezi sluncem a hvzdou.
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planetu, smí to však býti jen jménem (zpravidla) ženským a historii patícím.

První planety také dostaly všecky svá jména bohy a reky staro-

dávných — te ty poslední od tetího sta už nejvíce zstávají bezejmenný.

Dostávají jen íslice abecední s datem roku. v nmž objeveny. Tak
od roku 1893. objeveno 107 planetoid, ale pojmenováno jich jen 23.

Ježto však dle jména se pece lépe pamatují, lépe se o nich mluví a

píše, navrhl professor Bauschinger, že každou novou planetu, jež od

svého objevitele jména neobdržela, po druhé opposici beze všeho po-

jmenuje sám njakým jménem.

Dne 18. kvtna pipadá zatmní slunce, jedno z nejdelších,

jaká mohou býti pozorována; vypravují se proto etné výpravy vdecké,
aby využitkovaly tak píhodný okamžik. Zatmní bude lze pozorovati

v indickém oceán, nejpíznivji na simdských ostrovech. Nejdelší

trvání bude míti totální zatmní v okolí msta Padangu na Sumate,
totiž 6 minut 3-4 sekund (nejdelší vbec bývá skoro 8 minut). Zvlášt

z Ameriky chystají se uené, dobe vyzbrojené výpravy, soukromníky
i veejnými korporacemi hojn podporované. Loské zatmní v severní

Africe znatelné soustedilo rovnž mnoho výprav už pro svou blízkost,

bylo však nevýhodné svým krátkým trváním: úplné zatmní trvalo

jen 1^2 minuty.

Zemeli ve svt slovanském: 26. února Vojt. Gerson,
senior malíské obce polské (nar. 1. ervence 1831 ve Varšav z rodiny

druhdy francouzské), jenž od let sedmdesátých stál v popedí veškerého

ruchu umlecko-výtvarného ve Varšav. Vynikl obrazy historickými

(Wanda. Kižáci. Královna Hedvika, Loketek ve vyhnanství. Kest
Litvy, Vidní Barbory, Sobský, Boleslav Kivoústý, Kazimír a Aldona
a jiné a jiné). Též náboženské obrazy jeho jsou velmi etný, chválí se

i jeho krajinky z Tater, g-enrové obrázky, ornamentiky, illustrace.

Plodnost jeho vbec byla nadobyejná. Rovnž obratn vládl pérem,

pouštje se asto do diskusse otevených otázek umleckých, kritik,

povzbuzuje, upozoruje a oživuje širou veejnost pro zájem umleckv.
Eada žák jeho jest veliká, mezi nimi první jména mladší školy,

Wyczóíkowski, Chelmoski, Kotarbiúski a j. — Rovnž koncem února
zemel v Eím jiný znamenitý malí polský Alexandr Gierimski,
snivý krajiná poetické pírody jižní, a pedevším moe. — 27. února"
Václav Manassein, professor kliniky petrohradské, redaktor odborného
ruského listu „Vra" („léka"), spisovatel odborný. — 2. bezna František

hr. Mycielski, hlavní šiitel hospodáského vzdlání v Halii mezi
statkái i lidem selským, sám národohospodáský spisovatel. — 15. bezna
skonal po úkladné rán ministr vyuování v Rusku X. P. Bogolpov,
díve professor universitní v Moskv, spisovatel, právnický (hlavn
z oboru práva ímského) a literárn kritický. — 25. bezna zemel
v Praze professor nm. gym. ^r. Bauer, jenž mimo jiné eské i n-
mecké literární práce pekládal zdaile eské spisy belletristické do
nminy (zvlášt Svatopluka echa).
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Z národního hospodáství. „Dlný parlament' probírá tak zv.

„státní nutnosti" a nkteré drobnjší hospodáské vci, jako rozdlení
pebytk sirotích pokladen (to jest penz nastádaných bhem desítek

let dobrým hi^spodástvím sirotích pokladen z pebytku úrok nad

3^/oj, slevy poplatkové pi zemských a j. ve. pjkách, zrušení

erarních mýt a pod. Velké hospodáské úkoly vyznaeny investiní

pedlohou železniní, jež na pání poslanc eských spojena s plány i

na stavbu celé prplavní sít v zemích severních ; vyrovnání s Uhrami
a obchodní smlouvy. Nejbližší jest zatím záležitost první ; nebo
investice železniní bží už od tohoto roku. Celý železniní rozpoet
obnáší 483 mil. korun, z ehož pipadá na stavbu no^ch drah vlastn
jenom 178 mil. korun, ostatní na rozšíení a zvelebení dnešních drah

státních Z drah nových hlavní místo zaujímá druhé spojení s Terstem,

na nž zatím rozpoteno 139 mil. korun i se zkratkami, jež vystaví

se ve Stýrsku a Horních Rakousích, jedna k^ vli echám, druhá
k vli Vidní a Morav. V programu železniním Cechy samy obmyšleny
jen jednou drah' u (Louny-Eakovník), Hali rovnž jen jednou, ale

dležitou, má zjednati Lvovu nové spojení s Uhrami a obsáhlé krajin
podhorské mezi Samokem a Stryjí zbudovati železniní spojení,

jehož dosud postrádala, tebas bezmála plochou zaujímala prostranství

skoro celých Hor. Rakous. Draha by ze Lvova šla na Sambor, odtud

na okresní msto Turka a do Uher ke kusé vtvi užhorodské Také
Dalmácie konen obmyšlena dvma tra^mi v rozpotu investiním.

Ob dležitý ne tím, co samy o sob spojují, ale že ob pipojují se

k síti bosenské. Dráha ze Splitu do Aržana jest ástí oné smluvn
vtve, jež spojovati bude Sarajevo s moem jaderským, o kteréžto

dráze tak dlouho smlouváno s Uhry a konen k necti Rakouska
domluveno. Druhá tra z Gruže [u. Dubrovníka, v Gruži jest hosp

škola dalmatská umístna) je pobežní dráha k zálivu kotorskému —
ne až do Kotoru samého, nebo tu zase vadí pešivek novoercegský,

jímž Hercegovina Dalmácii k moi až proráží. Gružsko-kotorská drália

spojila by se však v Novém Ercegu s drahou bosenskou jež se totiž

teprv stavti má z Metkovi na Trebinji podél eky Trebinice a od

Trebinje k moi. Tím by pak i jižní Dalmácie spojena byla se svým
pirozeným pozadím Hercegovinou a Bosnou a na Charvatsko i Uhry
též s Rakouskem

Dalekosáhlý jest plán drah vodních, jež poslanci eští spojili jako

podmínku nezbytnou svého souhlasu s železniním rozpotem. Budou
však pece jen se musit spokojit s pouhou dobrou vlí vlády, nebo
hotový návrh a zákon o prplavech nedá se pedložiti zárove
s železniním návrhem, nemá-li v nm mnoho býti ukvapeno a po-

chybeno. V hlavním ovšem plány už dávno jsou v nkolika návrzích

hotovy v ministerstvu vnitra, ale celý plán obsahuje podrobnost', o

nichž už sic uvažováno, ale pedbžných šetení ani návrh nevy-

pracováno. Tak prplav z Vídn Moravou k Ode už v plánu jest

zcela hotov, podobn i prplav dunajsko-vltavský. Le^. spojení obou

prplav na Olomouc, Králové Hradec (nebo Pardubice), jakož i spojení



Eozhled^^ 289

Odry s Vislou a tpto s Dnstrem teba teprv promyslit a na míst
vyšetit. Také pi prplavu dunajsko-vltavském ani veejnost ani

technické kruhy nerozhodly se pro tu i onu obménu. zda z Budéiovic

do Lince, ci podél Malše a Cháby až do Kremže v Dol. Rakousích.

Vodní cestv tyto. jež by ovšem byly sítí už úplnou a dokonalou, vy-

žadovalv by nákladu asi 770 mil. korun. Délka tchto vodních cest

by obnášela na pd rakouské I6t34 kilometr (hotový už sphvní

Dunaj neítaje). Nejnákladnjší by bylo spojení Vltavy s Dunajem
(z Budjovic do Kremže). jež v délce 186 kilometr rozpoítáno na

160 mil. korun, le i druhý variant téhož spojení z Budjovic do Lince

v délce 95 kilom. stál by 70 mil korun, tedy pomrn tém tolikéž.

Prplav dunajsko-oderský (z Vídn do Bohumína) v délce 274 kilom.

stál by 150 mil. korun, a by byl skoro celý hlouben podle iš
Moravy, Bevy a Odry; spojení tohoto prplavu s Vislou a protažení

cesty dále Vislou, Sáném až Dnstrem na vých. rak. hranici v délce

479 kilom. jen 120 mil. korun. Tu by stavba této vodní cesty pišla

nejladnji. Spojení prplavu dunajsko-oderského s Labem, a dovedení

ho z Pardubic do Mlníka (regulace Labe) v délce 346 kilometr stálo

by 170 mil. korun. Sama regulace Vltavy z Budjovic do Prahy
v délce 205 kilom. by pi.šla na 80 mil. korun. Navrhuje se ješt

odboka z Beclavy do Brna v délce 80 kilom. a nákladem 30 mil. korun;

jakož i stejn dlouhá jen ponkud nákladnjší odboka z Kolína

do Prahy.

„Vodní cesty" jako požadavek eminentn eský divn ovšem zní.

(Nmci ovšem, a to radikální, prplavy rovnž uinili svou podmínkou.)

Pro malé území a malý národ nemají ony toho významu, jaký se jim

pikládá. A nadto ješt, když zemmi tmi jde jen spojivka dvou
hlavních cest a velkých stedisk obchodn prmyslových. A tak tomu
bude u prplav našich, jimiž získá nejvíc Víde a Nmecko. Jediná

cesta z onch všech jest dležitá, a tou jest spojení Labe s Moravou,

Odrou, Vislou a Dnstrem, ali práv tímto smrem, na "nmž Vídni

nebude už tolik záležeti, dokoná se celá ta sí prplavu v dob
dohledné ! Nebo tato jediná cesta oteve specieln eskému a morav-
skému zboží lacinou cestu na východ, a z východu zase lacinou cestu

surovinám k nám. Nevýhoda cesty té bude leda v tom spoívati, že

prplavy tímto smrem povedou vtšinou ekami samými, ímž z vý-

chodu na západ plavba se protiproudem znan zdrží. V místní

doprav budou míti vodní cesty význam pro uhlí kamenné, díví,

kámen ; v další doprav pro naftu, obilí, cukr, kže a pod.

Mezinárodní sí vodních cest pro Eakousko samo stala by se

ješt dležitjší, kdyby došlo k ohlašovanému spojení Dunaje s moem
Jaderským. A navrhuje se spojení takové z Pešti i z Vídn! Z Pešti

do Reky, z Vídn do Terstu. Prplavy ty, zvlášt vídeskoterstský

teprv by byly nákladné, tak že by se snad ani nevyplácely pes všecky
své dobré služby. — Jsou-li prplavy pro místní dopravu zboží pod-

ízeného významu, jsou za to tím dležitjší pro mezinárodní pomry
dopravní. Nebo na delší vzdálenosti a zvlášt mezi stedisky obyvatel-

Hlidka. 20
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skými a prmyslovými dnešní dráhy už rozhodn nestaí, tebas ne

jednou ale nkolikerou vtví a to ne jednokolejnou je spojovaly.

Dráhy dnes na obojí: dopravu osobní i zbožovou nastaí. Teba tedy

ulevit jim v obojím smru: pro zboží ulevily by jim prplavy, pro

úlevu osobní dopravy pomýšlí se na zvláštní rychlíkové spojení
velkomst evropských drahami elektr. s rychlostí až 200 kilometr
za hodinu. Myšlenka ne nová, jež už ped lety jako kuriosita ovšem
navrhována pro spojení Vídn s Peští, te už z hospodáské poteby
spíš než z technické smlosti navrhuje se z Nmecka mezi velkomsty
nmeckými a jinými svtovými. Zatím na zkoušku navrhuje se tra

Berlín-Hamburk.

K píštím obchodním smlouvám djí se nejen pípravy,

ale i horlivá agitace od stran súastnných, hlavn dvou velikých

skupin: zemdlcv a prmyslník. Le nejen strany v jednotlivých

zemích, už i státy aspo poloúední cestou se srazily. Srážka tato byla

snad jen pedzvstí ješt vážnjších okamžik — nebo dobrá obchodní

smlouva, protekce doma a dobrý trh v cizin, to ideál všech stát a

všech stav v nich: ale tužby jednohokaždého jsou pekážkou tužeb

druhého. Odtud jiná tvá na levo, jiná na právo, kterážto obojetnost

zvlášt v naší íši, kdež oba stavy výroby jsou v rovnováze, jest

patrná. Tentýž zájem domáhaje se ochrany proti státm vývozním,

žádá svobody co nejvtší od stát spotebních. A prmysl i zemdlství
picházejí práv s opanými páními: Ježto obojí jsou jak potebný
ochrany pro svou prostední vysplost, tak zase, už i ješt, schopny

vývozu, jsou jednotlivé zájmy v rozporu nejen vzájemném ale i se sebou

samými. Jako odstrkovaní a poškození vystupují u nás stejn jako

v Nmecku agrarníci. Proto také požadavky své staví hodn vysoké,

aby více žádajíce tebas ne vše, ale dosti mnoho obdrželi. Prmysl
ve svých požadavcích není už tak jednotný, žádá si leda co nejvtší

svobody tržební ve státech neprmyslových; v otázce ochrany vystupuje

každé odvtví zvlášt. Ze i tu mnohé odbory výroby prmyslové ješt

nemírnji si poínají, známo z minulých obchodních smluv, jimiž vláda

vydala obecenstvo zrovna na plen prmyslu železáskému a naftovému

i jiným. Proto vedle výrobc hájících pro domácí trh vysokých cen

— pro cizinu už rádi slevují — vystupuje i jiný ješt initel: konsumenti.

Jeho slovo vedou však nešastnou náhodou u nás i všude jinde —
socialisté. Tak nedávno na schzi socialn-politického spolku (vid. jeho

odboru) vystoupili s ostrou hrozbou proti agrárním požadavkm. Tedy
zase jednostrann, jako skoro vždy vystupují. Jakoby konsument a

teba dlník ml zájem pouze na laciném chleb a jiných potravinách

a ne též na všem ostatním zboží, jehož potebuje v život denním: nábytku,

šatstvu, byt atd. Snad se v rozumném pochopení prospchu celkového

jednotlivé zájmy smíí a vyrovnají — a prostední cestou, jakou vláda

jist bude chtít nastoupiti, též uspokojí. Zásadních otázek u nás se

neeší, o ty spor nejde, jako v Nmecku, a též aspo otázka dvojí

a jednoduché sazby navržena, ale hned zase opuštna, aspo opravdové

nálady pro dvojí sazbu nejeví ani kruhy agrární.
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^ To vnitní nálada smluvní podobná i v jiných státech, zvlášt

ve Švycarech. Belgii a Itálii, jak u nás a v Nmecku. Pokud se

vzájemnvch píprav mezi státy týká, tu vyjma ostejší potyku rusko-

nmeckou, doufají vlády udržeti za obojstranné ochoty status quo.

V Uhrách však vyslovena obava, jak pi požadavcích nmeckých zem-
dlc pochodí zemdlství uherské, také u nás zemdlství pohrozilo

odvetou cel prmyslových. Proti italskému vínu již od drahného asu
úsilnou agitaci vyvíjejí naše jižní zem, ale jak se zdá zase marn —
le by Uhry se spolu rázn ohradily. Dle všeho však íše naše udrží

si nezmnný pomr obchodní na vše strany: nebo zvýšení cla v Nmcích
na žito, pšenici, oves a i jemen zemdlství naše nepocítí, ježto obilnin

už nevvváži, a jemen pivovarský a slad snad ped znaným zvýšením

cla vláda naše i samy nmecké pivovary ubrání. Proto požadavky

nmeckvch ao-rarník rozililv hlavn Rusko, iež na trzích nmeckvch
podniká už od let dosti tžkou soutž se Spojenými btáty. A ma
Rusko sic lepšího odbratele v ostatní Evrop než v Nmecku, pece
i ztráta, nebo stížení vývozu do Nmec by se špatn odrazila na ruském

hospodáství. Le i Rusku jedná se jen o pšenici a dobytek. Pšenice

bv se snad jinde odbyla, ale snížení cen jejích mlo by to pece
v záptí. Le hlavní vývoz ruský — žito (réžj by Rusku zstal i na-

dále stejn zachován — žita Nmecko velmi mnoho nad svou výrobu

spotebuje a krom Ruska nikdo mu ho nedoveze, ježto hlavní obilní

zem vývozní vyvážejí skoro výlun jen pšenici. Citelnou, a to velmi

citelnou ránu dostalo by zvýšením masných a dobytích cel ruské

dobvtkáství práv se probírající k lepšímu postavení a i ze statk

v selské hospodáství jako dležité odvtví hosp. pronikající. Snahy,

jež jednotlivé spolky a zvlášt samosprávná zemstva dobytkáství vnují
takovou mrou v poslední dob, ty byly by zmaeny a zdrženy. Obrací

se ovšem zetel Ruska hlavn k Anglii, jakožto nejvtší spotebitelce

masa a zvíecích výrobk mezi státy evropskými, le i Nmecko jako

nejbližší a tím nejvýhodnjší tržišt má pro n velikou váha. Protož

první hrozbv ruské byly znan roztrpené. Slibován Nmecku boj na

celé áe: proti tovarm jeho. osadníkm, prmyslníkm a úedníkm
vedoucím závodv v Rusku a jinak osobn vydlávajícím, proti nmeckým
plavebním spolenostem a jiným dosavadním výhodám Nmecka ze

smlouvy s Ruskem. Kdvž na tuto odezvu z Nmecka reagováno (sekretá

zahr. hr. Biilow na íšském snmu jen mírn a dosti zdrželiv se vy-

jádil, za to z nmeckého katolického stedu a z národn-liberalní

i konservativní stranv prudeji a sebevdomji hrozby Ruska odmítnuty),

vysvtlen první lánek „Torgovo Promyšlenné Gazet}' "^ druhým, v nmž
praveno, že Rusko úpln využije svobody smluvní postaví-li druhá
strana nové podmínky, a pirozen dle tchto podmínek postaví svoje.

Také Rusko ovšem svou obchodní politikou pichází do rozporu, jaký
jest pí každém ochranáství nevvhnutelný. Ve zprávách úedních list

ruského ministerstva financí, jež si piln všímají píprav ke smlouvám
obchodním v jiných zemích, s rozhorlením se líí vždy nemírné poža-

davky agrárník cizích zemí. Le že Rusko vlastni své zemdlství

20*



292 Rozhled.

hotovo jest brániti nejráznjšími opateními celními, že chrání i svj
mladý prmysl takovými cly. jak málo který stát evr pský, takže

v tom smru vyrovnají se mu jen Spojené Státy svým ochranástvim
na to asi zetele neberou!

Školství. Povážlivé hnutí studentské delší doby poutá po-

zornost veškeré veejnosti. O se vlastn jedná, tžko íci. Z kusých
zpráv z Rusi k nám pronikajících lze jenom tolik poznati, že nepokoje

na všech universitách propukujicí nejsou jenom projevem mladistvé

bujnosti, nýbrž mají hlubší podklad sociální. Na sta student bylo

z universit v Petrohrad, Moskv a jinde vyloueno, uvznno, z trestu

do vojska zaadno, anebo na Sibi k nucené práci odsouzeno. Ba
mnozí prý, když odpírali složiti písahu, byli zasteleni, což však se

popírá. Jisto je, že studentstvo za každou cenu chce zlomit pouto,

jimiž ruská policie svírá každé volnjší hnutí.

O školu konfessionelní vedou se u nás zásadní spory

z neznalosti vci. Stotožují neprávem odvislost stavovskou a snížení

uby na míru ped stoletím obvyklou s požadavkem katolík, aby
dti byly vychovávány ve škole zízené na základech konfessionelních.

Jinak soudí o škole konfessionelní v Nmcích na základ ne bezpod-

statných domnnek, nýbrž ze zkušenosti. Wiirtemberský ministr kultu

Dr. v Weizsacker pravil: „Ve Wiirtemberku právem zízena je škola

konfessionelní a uinili jsme s ní od dávna velmi dobré zkušenosti.

Nechci probírati dvod, jež pro ni mluví, ale upozorniti toliko na
jednu vc. Školu simultánní a dsledn tedy školu bezkoníessionelní

nám doporuovali k vli pokoji (jsou tam katolíci v menšin, pro-

testante ve vtšin). A v zemi kde práv z tch píin zavedli školu

bezkonfessionelní, týž státník, který se o ni zasadil, brzo prohlásil, že

docíleno výsledk negativních, že protivy a spory jenom zvýšeny a zosteny
než bylo díve, dokud mli školu konfessionelní. Odhodlán jsa všemožn
spolupsobiti na zdokonalení školy obecné a pokrok stálý maje na zeteli,

nejen svým, ale i jménem královské vlády prohlašuji zde: za pomr
u nás daných státní vláda nepomýšlí na to školy konfessionelní mniti
ve školy bezkonfessionelní." Úsudek protestanta Dr. Weizsackera, mi-

nistra vlády liberální snad dostaí na dkaz, jak u nás škole konfes-

sionelní se — nerozumí.

Zakazuje stále mniti knihy ministr uherský Wlasics, správn
nazval takové jednání okrádáním rodiv o peníze. Naízení podobné by
neškodilo ani u nás. Nemáme roku, aby uebnice nové se nezavádly,

jakoby o prospchu a zdaru vyuování nerozhodovala obratnost a

zkušenost uitele, nýbrž uebnice.

Naopak ale velikou blbostí jest vytýkati zavedení nového kate-
chismu jako zbytené, jelikož prý se vira nezmnila a podobn
I v „Rozvoji" (!) cosi podobného stojí. Budiž o cen nového katechimus
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Úsudek jakýkoliv, toho pece nelze žádati, aby se pro úspory neb jiné

podobné dvody nemly jednou za tolik let mniti uebnice náboženské,

kdežto jiné se mní až pílš asto'.

Politické štvanice národnostní bují ve školství nmeckém,
jak patrno z návodu v „asopise pro nmeckou ubu" prof. Dr. Ottou

Lvonem (Lipsko. Teubner) vydaného, llax Hodermann ve stati socialn-

politické poznámky ku Gutheovu „Grttz v. Berlichingen" tvrdí, že poskvtuje

nmecké ub materiál socialn-politický. kterýž nenucené sloužiti muže
za podklad výklad hospodáských a spoleenských. Mezi jiným podává
spisovatel návod, jak se dramatu má k úelu naznaenému použit.

V „Gotz v. Berlichingen" se uvádí cikán. K tomu dle návodu Hodermanna
se pidá soicialn-politická poznámka: cikáni již tehdy bvli nanejvýš

nebezpeným zlem zemským. Ale v živlu tom bylo skryto nemalé
nebezpeí národní, a to také za našich dob hrozí národu rozšiováním
eizáckého živlu na pud nmecké a proto dlužno veškerou pozornost

vnovati etným dlníkm slovanským uprosted ryze nmeckých kraj.
Anebo srovnávíije opata z Fuldv s bratrem ^Martinem iní spisovatel

to rozjímání: boj zbožného bratra sama se sebou je více než osobního

rázu a významu — jedná se zde o boj lidské pirozenosti s lidskými

ády samozvanc. A takové boje zdaž nepozorujeme také v pozdjších

dobách stále se opakující až po nynjšek, kdy soukmenovci naši

v habsburské monarchii byli uchváceni velkolepým hnutím duch, jež

se vrcholí v hesle j,Lo5 von Rom~. Pro tyto pedležité události buditi

i v srdcích nmecké mládeže zájem a porozumní, jest vdným
úkolem školy. V pimené form tuto otázku ešiti je nesnadno proto,

že ze státní raisony vláda rozhodne, že na innou podporu vydatnou
nelze pomýšleti. Zde máme klassické svdectví, jak v nmeckých školách

soustavn pstují politické štvanice národnostní i náboženské zcela

neomalen a veejn.
Sebevdomí pak nacionalni v nmecké mládeži všemožn

se budí nejenom djepisem, nýbrž i pomckami. Tak na p. Severo-

nmecký Lloyd v Brémách vydal umlecky provedený plakát malovaný
Th. v. Eckenbrecherem. jímž se nmeckým školám dostalo nanejvýš
poutavého znázornní vývoje nmeckého lostva a zárove dána uiteli

pomcka k zempisným a djepisným výkladm. Sedmi obrazy je

umlecky znázornn vývoj loství nmeckého, a sice je vymalována
lod jednostžní. koráb Wiking starogermánský, vojenská lod hanzavská
pKoggen". námoní koráb plachetní bremských kupc, první parník
„Savannah", jež r. 1818. 4 nedle jela do Amerikv. první parník
Lloydu „Bemen", kterýž tutéž cestu vykonal za 12^4 dne a konen
poštovský rychlík „Kaiser TNllhelm der Grosse", který dvojí vrtulí

za hodinu 2-4: mil námoních ujede. Kdv se u nás bude podobn pracovat?
Avšak ani v Nmecku není všechno zlato, co se ve školství

tamjším tpytí. V krajích dosud Slovany obydlených je školství na-
nejvýš zanedbané. I v tom se jeví soustavné deptání nenmeckých
kmen za vrchol státnické moudrosti a zdravého sobectví národního
v Prusku neomalen schváleného vládou i snmem.
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V Pozná sku chybí 1532 uitel. Nebo dle statistickýcli vý-

kaz je v Poznani 6406 tíd, ale jenom 4874 uitel, takže uitelé

vyuují namnoze ve dvou tídách a sice má každý tetí uitel dv
tídy. Školy jsou neobyejn peplnné, více než ^/^ škol má tídy
se 150—175 žáky.

Podobn je školství zanedbané v Pešti, kdež ze 94.156
dítek školou povinných 11.590 vbec do školy nechodí. Školská komisse

o tom referovala mstské rad ve zvláštním spise pamtním, v nmž
líí nedostatky škol a dokazuje, že nesmírná bída chudinu moíci je

hlavní píinou smutného zjevu.

Zemdlské školy dosud nevídaného zpsobu zavedla italská

vláda. Od r. 189S. totiž na popud šl. Zambrana v italském vojsku
zavedeny jsou hospodáské bhy zemvdné. kteréž ministerstvo války
všemožn podporuje. Vojáci poslouchají v prázdných dobách výklady
znalc a konají spolené vycházky pouié. Po tech letech vracejí se

synové zemdlc znamenit zdokonaleni práv v tom, eho na dále

nejvíce potebují. Odborní uitelé je uí všemu, eho teba k rozumnému
ízení dvorce selského; vedou je k ádnému hospodaení na poli i

vinici, a synové v dopisech sdlují dom, emu na vojn se uí, ímž
prospšné vdomosti šíí se hrav do vrstev, kamž by jinak nepronikly.

Zdaž také jinde chopí se zajisté prospšné novoty!

Ze pijanství nejvíce ádí mezi studentstvem v íši, je

známo. Mén známo však asi jest u nás, že tam mohutní vážné hnutí

antialkoholistické. V Berlín na p. založen spolek zdrženlivosti, který

s nemalým úspchem propaguje abstinenci mezi notorickými pijany.

Professoi, lékai a jiní inteligenti snahy ty všemožn podporují dobe
pravíce, že nápoje lihové — geistige — jsou vlastn duchamorné —

.

geistraubende — a nemýlí se.

Ostatn studium již dávno ztratilo význam, jaký mlo
v minulosti. íseni již ani pramenem,^ z nhož se prýští hmotné zajištní,

ne tak jakési povýšení spoleenské Ze studium sebe obsáhlejší nechrání

již od bídy, tohof dkazem jsou stále se množící samovraždy akademicky
vzdlaných, graduovaných muž — z hladu. Studium již neživí

!

Vidíme to z denních zpráv. Na Podbradsku na p. vypsáno nedávno
místo cestmistra. Ucházelo se o ten úad 80 kompetent a mezi tmi
byli absolvovaní inženýi, absolventi prmyslových škol, diplomovaní

stavitelé a jinak studovaní lidé. Pak se divíme, že protekce znemravujíci
bují na všech stranách.

Na školách stedních všude je citelný nedostatek odborn vzd-
laných uitel kreslení z volné ruky. Aby se tomu nedostatku

odpomohlo, zídilo ministerstvo vyuování speciální stipendia kreslíská

ron po 800 K jež udlí se nemajetným žákm poslední tídy
gymnasií, realky neb stavebnického oddlení vyšších prmyslových
škol, kteí jeví zvláštní nadání kreslíské, mají zálibu ve vyuování il

a opravují nadji, že s dobrým prospchem vykonají zkoušku maturitní. Ú
Žádosti zasílají se ministerstvu kultu a vyuování s doklady nemaje-

tnosti, poslední dv vysvdení roní a ukázky prací kreslíských;
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Podávají se u editelství píslušného ústavu do 1. dubna b. r. Z Cech budou
vzdláváni uitelé kreslení na malíské akademii v Praze.

školní spoitelny ped 30 lety byly v Belgii zízeny na
podnt universitního professora F. Laurenta. ^»yní je tam mezi 9535
školami 6974 s vlastními spoitelnami školskými, kteréž nabádají dti
k spoivosti a pracovitosti. Z milionu žák více než tetina koistí

z nich a r. 1899. ušetili 8 milion frank. U nás pro takové „malikosti"
není smyslu. My hlavn o svtový názor moderní a vzorné úhly
kulturní, jež zraí se v oslavování kde jakého bídáka, církev- li potupil,

peujeme. Podle toho vvpadá ovšem i ten náš blahobyt.

nejsme obdivovateli pruské íznosti policejní a všemohoucnosti

vládních orgán, ale mnohé vci i nám by znamenit prosply. Tak
na p. správa policejní v Hlubicích slezských dávno již vydala a

dsledn provádí naízení, že dívky mladší 16 a jinoši mladší 17 let

nesmjí se súastniti veejných zábav taneních. Pestoupení zákazu trestá

se pokutou 9 marek neb pimeným vzením. Tentýž trest stihne

maj etniky místností, kteí by trpli nedosplé úastníky. U nás jsme
svobodomyslnjší než v Prusku. Dti sotva cumlíku odrostlé vodí

maminky do hospod, k muzikám, do divadel atd. a nikdo se nestará

o to. jak psobí se tím na zdraví a mravv dítek. Kouení se sice

zakazuje, ale prodej tabáku a výrobk tabákových je neobmezený.
Trafikant prodá tebas 41etému dítti nikotinové pilulky otravné v podob
cigaret. Protipijanské sjezdy poádáme, ale aby nedosplé dti do hospod
a koalen nesmly chodit a prodavai lihoviny dtem nesmli prodávat,

o to nikdo nezavadí. Stavíme palác mravnosti od — komínu.
Požadavkm uitelstva vyhovuje zajisté po právu povyšování

skutených poduitel na uitele ad personam, když uspo-

kojiv slouží uritou adu let, by i na škole, kdež vyuují, systemisováno

bylo jenom poduitelské místo. Tímto povyšováním lze mnohé kivdy
nepopiratelné když ne zcela napravit, tož alespo znan zmírnit a proto

bude novota v uitelstvu uvítána velmi radostn.

Právní ítanku, jakožto podklad k ub o nejdležitjších
právech národních a státních pro školy mšanské navrhuje v Pedag.

Rozhledech Fr. Krek. Pouování o právech doporuuje za doplnk
djepisné uby. Návrh objasnný tam obšírnjším lánkem zasluhuje

povšimnutí.

Kdo jsou nejvtší škdcové stavovské cti uitelské

velmi ízn povdla „Škola našeho venkova" v únorovém ísle. Nejsou
to hdé, kteí radikalnost mí na pllitry plzeského a pokrokovost
projevují ostouzením všech ostatních Hdí; nejsou to lidé, kteí veejn
pohoršují nezízeným životem, nýbrž škdcem nejvtším stavovské cti

je uitel, který nepedplácí „pokrokové"* listy, vvpujuje si od „.velebných'

spolupracovník'^ {doslovn I) asopisy a knihy; a nejhorší jsou ti, kteí
píší — do Vlasti a Obrázkové Revue. „Koliegy takového druhu pova-

žujeme za nejvtší škdce stavovské cti naší i pedpokládáme, že

píslušné okrsky a jednoty patiné dsledkv z toho vyvodí" — t. j.

„škdce" nectn vylouí, jako to uinili na Morav Slamníkovi. A pak
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nejsou ti „pokrokoví" pro volný projev mínní a osobní svobodu

pesvdení!
Ostatn to pokrokáství v Cechách již nese a na Morav brzo

ponese ovoce pimené štpu, na nmž dozrává. Nejvtší spolek pražský,

v nmž je soustedno 800 len, pražský „Komenský" vystoupil

z organisace stavovské. To bude „zrádc"! Uitelstvo, alespo lenové
jeho zrna vážného, by mli zanechat zrádcování pro mínní odchylné

a pracovat spolen, tebas rznými smry na zdokonalení školy a

prohloubení vzdlání odborného i všeobecného ne tak nedtklivými
polemikami, jako více vážným studiem a vcným rozborem sporných otázek.

Jak si praktití Ameriané upravují školy, aby vyhovovaly po-

tebám lidu, nejlépe se jeví v úprav škol, jež podle našich názor
bychom nazvali prmyslovými aneb odbornými. Ve státní škole takové

v Atland Georg. trvá vyuování 4 roky. Nastupují 161etí hoši a uí
se v I. roce: algebe a mictví, linealnímu a perspektivnímu kreslení,

mluvnici vdecké a slohu. K tomu runí práce a sice: obyejné
stolaství, modelování, kování a soustružnictví deva; v II. roce probírají

geometrii prostou, trigonometrii, nivelovaní, topografii, mení, deskrip-

tivní mictví, strojnické rýsování, sloh, fysiku, všeobecnou chemii;

runí práce se konají: vrtání, hoblování, obé rukou i strojem, slévaství

železa i bronzu; v III. roce mají geometrii analytickou, praktické

mictví, poet diíferencialní, strojnické rýsování, enictví. politickou

ekonomii, ústavní práva, sloh, vdy inženýrské, fysiku, metallurgickou

chemii, geologii a složitjší runí práce v dílnách, výrobu, udržování

a opravu topení, stroj a strojních zaízení rzného druhu. Ve IV. roce

se všechno dopluje, opakuje, prohlubuje, aby theoreticky i prakticky

náležit se vyznali ve všem pro život potebném. Rovnž tak se pi-

hlíží k praktické stránce výchovu dívek Ve školách poádají kursy

pro vyšívám, vaení, úpravu prádla, stihání, šití, a k tomu vždy se

pibírá opravování šat, prádla a punoch. V Bostone má díví škola

tuto uebnou osnovu: v 1. týdnu: píprava polévky ovesné, skopových

kotlet, bramborové kaše a peení jablek; v 2. týdnu: píprava bramborové

polévky, peení vajec, vaení epy a marmelády z jablek; v 3. týdnu:

peení ryb, smažení chleba s mlékem, jablkové koláe, píprava kávy;

ve 4. týdnu: zadlávání a peení chleba a suchar, omáka z rajských

jablek. polévka rýžová; v 5. týdnu se pipravují ústice, rýžové koláe,

vdolky, cukrovinky; v 6. týdnu: sekané maso, peené na másle, píprava

žitného peiva drobného, cukrové paštiky; 7. týden: dušení masa, ovocné

kompoty, okoláda; 8. týden: píprava tresky, francouzského peiva,

úsporných uzenic a rzných omáek; 9. týden: píprava masa po

hambursku, brambor po lyonsku, jablková paštika a zázvorový chléb;

10. tvden: píprava úkropu, erstvé ryby a masa. K tomu ozdobování

pokrm, úprava tabule, úspora topiva a jiné vci z hospodáství ku-

chyského se cvií prakticky.
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HLÍDKA.
Pdorys mravní otázky.

P. M.

Hlavním rysem moderní mimonáboženské ethiky jest autonomie.

Není to nic jiného, než více mén vyjádený individualismus, výraz

odstedivé síly, poru.šení jednoty. Velký rozvrat náboženský v 16. století

byl stélesnným individualismem náboženským a filosofie Descartesova

byla zaátkem individualismu „nadlovka". Descartes pevrátil dosa-

vadní metliodu filosofie, uiniv jediným jejím východištm (i syntbese

i analyse!) své „já". Skepse jeho, a velmi rozdílná od skepse zoufa-

jících eckých filosofu — zašla daleko, ponvadž položila za všeobecný

základ vdní subjektivní poznatek, málo ceníc poznávání smyslné —
idealistický solipsismus. Solipsismus, subjektivismus. individualismus

(pemrštný) staví mnivé a míjivé já stedištm veškeré vdy a

pichází díve nebo pozdji logickou nutností na zákony oné mnivosti

a míjivosti. které my íkáme akcidentalita stvoení.

List, jenž slabým vánkem se tepotá, kvt, jenž sotva rozkvetl,

již opadává, uinn základem — co z toho mohlo vzejíti?

Ethiku zpracoval filosoficky v autonomii Kant.') Ze zaátku

idealista, rozhodl se pozdji vlivem Humeovým spojiti idealism s realismem

(empirismem) a uinil tak ve svém kriticismu. Škoda, že nebyl dsledný

ve své kritice, a že se zastavil v polovici cesty. Jeho poloviatost —
to celé spojení idealismu a empirismu. Místo aby utvoil jednotu filosofie

a života, rozdvojil lovka a zavedl dualismus apriorního theorismu

a aposteriorní praxe. Kdyby byl býval dsledný, nebyl by, nehled

ani v právo ani v levo. dospl k absolutní autonomii vle. nevázané

') Sciuoegler, Gescliichtc der Philosopliie. 360.
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žádnými praktickými požadavky, ani vrou v Boha. ani uznáním

nesmrtelnosti duše, ani kategorickým imperativem, k naprosté autonomii

jednotlivce.

Ostatn ona jednota dlouho netrvala — byla nepirozená: pro
mám pijati praktické postuláty, nemže-li mi rozum o jejich filo-

sofické (ne historické, sociologické, empirické) basi nic íci? pro mám
viti v takého „deus ex maehina", boha z nouze? Neuznávám-li

tajemství vbec, pro bych ml uznati tato tajemství Kantova ra-

tionalismu? Proto odvážnjší duchové pešli pes Kanta. Na základ

Kantovy filosofie stavli Fichte (Herbart), Schelling, Hegel, a stáli pi
ní skoro všichni protestantští kazatelé (u nás, pokud vím, ješt nkteí).

Vedle idealismu vyvíjel se s pírodními vdami z empirismu

materialismu systém masa. Pravdivým a božským je mu pouze to,

co je jako slunce patrno samo sebou — a to pouze smyslné: všeliká

pochybnost a spor pestává jen tam, kde zapoíná smyslnost. lovk
je, co jí.

Filosofie ta nieho si tak nepála jako uiniti lidstvo z theolog

anthropology, z theofil filanthropy, z kandidát vnosti studující

pozemskost, z náboženských a politických komorník nebeské a po-

zemské monarchie a autokracie mšany svobodné, sebevdomé —
uiniti z vících myslící, z modlících pracovníky, z kesan, kteí podle

vlastního piznání jsou pólo zvíetem, pólo andlem, lidmi, lidmi celými.

Na takovém základ mla býti zbudována nová ethika, ethika

lidství, jež podstatn je pouhým zvíectvím, zvíecí ethika, ethika pud.
Morálka ukládá povinnosti, dává zákony; avšak povinnosti nejsou niím

jiným, než lovka základní pudové, jeho základní nadání, jeho zá-

kladní pání. Beze strachu povoluj svým pudm a náklonnostem, ale

všem! Potom nestaneš se obtí ani jedné.

Tak vymanna ethika úpln z idealismu, až vyšlehla v Stirnerovi,

Nietzscheovi a jeho epigonech (Steinerovi) v nelidský egoismus.

Než kteí jsou bezprostední pedchdcové pítomného rozkladu?

A vezmeme kterýkoliv proud nynjší officielní vzdlanosti, každý je

rozumásky jednostranný — absolutická vláda rozumu — a i náboženská

a mravní otázka eší se pouze abstraktními pojmy rozumovými, nebo

se vbec ignoruje.

Positivismus nezná mravní ani náboženské otázky. Eeší jen fakta,

holá fakta života pírodního a hmotn lidského a sociálního; duchového

života si nevšímá. ^)

') Srv. F. V. Krejí. Dnešní otázka mravní. 11 atd.



PfldoiTs mravní otázkv. 299

O materialismu již byla zmínka. Je rodným bratrem positivismu,

jenž sesadiv ducha na pouhý zjev vyvinuté hmoty, náboženství a

mravnost udusil.

Jiným pedchdcem dnešního mravního rozkladu je relativní na-

zírání na djiny. Duch lidský objal djiny, jak politické, tak kulturní,

tedy i náboženské djiny veškerého svta, a jsa ponoen v subjektivismus

a okouzlen evolucionismem pírodovdeckým, penáší evolucionismus

i na náboženství — (materialismus historický; — nalézá, že mravní

názory se v jednotlivostech mnily, zamuje podstatu a jev a neuznává

žádné absolutní pravdy nad.smyslné; vše, co kdy bylo, bylo stejn

oprávnno, stejné pravdivo, na svém míst v té neb oné period vývoje.

Tak i s mravností.

Tím mravnost podadna lovku a pomrm, a co neuiní lovk
s tím. co od nho závisí ? Kozumíme potutelnému úsmvu mnohého

vzdlance pi zmínce mravnosti, chápeme Marxv a Engelsv socialistický

program amoralismu; odtud i vStirnerovo: „Morálka není pro svobodné

duchy" a „Nietzschev výrok: >,Moralka je pouhou zvíecí dressurou

lidstva.

"

Ale odezírejme od tchto výstelkv; ani lidé. kteí nutnost

morálky uznávají, nevdí si rady s našimi pomry pro relativné na-

zírání na život. Oni v^'svtlují, pro u toho neb onoho národa v jistých

periodách byla jistá morálka, ale chtjí-li konstruovati morálku pro

naše asy, trati se jim všechny pojmy morální pod prstama, a zachytí-li

nkterý, je to mrtvá myšlenka, jež nedovede ovládati života, ponvadž

je oloupena o zásady absolutnosti, objektivnosti a všeobecnosti. Vzdlanost

naše obsáhla a objala všecky, ale svého vku zachytiti nemže pro

svou skepsi všeobecnou ve vcech duchových, vychodivší práv z tohoto

relativného universalismu. jenž není než /velkolepým na první pohled)

dilettantismem. Kultura novodobá je velkým dilettantem, jenž dovede

o všem mluviti s vysoká, ale podstata mu uniká.

Pomry stávají se nesnesitelnými, a ti. kdož pracují o vzkíšení

mravného života, rozcházejí se ve dva tábory. Jedni vracejí se pomalu

ku kesanství, druzí kesanství zavrhují a chtjí založiti mravnost

„ist lidskou" na základech pouze r« zumových.i)

Nejzajímavjším bojovníkem pro mravnost beznáboženskou je

ethická spolenost, pevn sorganisovaná a rozvtvená skoro po celém

svt bílého plemene. Moralisté tito zíkají se možnosti ethickým ideám

piznati metafysickou existenci, protože zákony rozumové, jimiž chtjí

') Srv. Rod, Mravní názory naší doliv.
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vytlait zákony pirozené (démonickou bezohlednost), nespoívají na

absolutním pomru, ale jsou velkolepou sice, a jak se zdá, pro djiny

lidstva nutnou, však pec jen pouhou illusí.i)

Jediným základem morálky této je soucit, pítulnost a oddanost

k rodinnému životu, spolenosti, životu v obci, v národ; vlast, dobrý

vkus, ošklivost pede vším nízkým, smysl pro pirozenou krásu ctnosti,

pro opravdovost, spravedlnost a vrnost, dobrý mrav, cit lidskosti, pravé

pojetí lidské dstojnosti, ohledy na pirozené a nutné následky mravného

života a konen svdomí a vdomí povinnosti.

Každé náboženství zavrhují, ponvadž klade draz jen na víru

v Boha a vnost, a tak je proti bezprostednímu dosažení svdomí (!)

— Mravnost založená na náboženství je škodlivou pro spolenost a

kulturním nebezpeím. Jediným náboženstvím je jim dle Kanta ethika

sama. Neodvolávají se na zastaralá dogmata, nebo neví ani v bžky
ani ve staré šaty, ví pouze v duši svta asi ve smyslu Goetheov.

Zid nebo pohan nebo kesan, jen když má srdce na pravém míst;

proto chtjí jednotlivé církve ethisovat. Ethiku teba k také úct a

výši pivésti, jaké se tší lékaství ve všech zemích.

Zatím co rzné formy náboženství podstatou svou v tom souhlasí,

že svdomí a celý útvar života lidského, jakož i bh svta staví do

úzké závislosti od nadpirozených mocí, dokázala pírodovda existenci

všehomíra, ve kterém vládnou vné zákony pirozen vyplývající

z jeho podstaty, a ve kterém tedy není místa pro moci nadpirozené.

Pírodovda dokázala též, že duše lidská není duchová, nýbrž že ped-

stavuje nejvyšší známou formu promny a udržování energie, že je

výsledkem petváení nižších forem energie, které jsou inné v nás a

v našem organismu, v energii jemnjšího složení, vyššího trvání a

vtší elastinosti.

Všechny pokusy sjednotiti lovenstvo pod znamením víry v dé-

monické, bezzákonné útvary vnitního svta, pod znamením víry

v útvary, jejichžto strašácká nepojatnost a temné hrzy až do dneška

jenom pochybn úinkovaly na život mravní, jsou bláznovstvím, protože

zavedly, místo pokoje a lásky aktivní, passivní pelud pronásledování,

nebo neplodné, asketické umrtvování jednotlivcova „já". Nikdo, kdo

se vdecky pesvdil o mezích lidského poznání a o písných po-

žadavcích vdeckých dkazu, nemže uznati hlavních dogmat, o které

opírá kesanská theologie a spiritualistická metafysika ethiku, jako:

božství, prozetelnost, mravní ád svtový, vykoupení, milost, jako

*) Srv. Schneider, Gottliche Weltordnuiig. 20 atd.
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dokázaná nebo dokazatelná. Aby se nkdo stal dobrým charakterem,

neni teba víry v církev a svátosti, ani ve vtlení a spasení; není

k tomu teba ani jediného ani trojjediného Boha, ba ani víry v Boha

vbec ne. Víra v jistotu mravní ideje spoívající na sob samé, je

jediným lánkem víry. Víra v nebe odvrátila srdce naše od zem tak,

že jsme opomenuli povinnosti k ní. A kolik milion duší bylo jí

víe v nebe) obtováno! — Zanechá-li se víra ta. zvýší se povaha

lidská. Lépe je spasiti se jednáním, než modlitbami. Hodnost, moc a

a štstí lidské modlením se umenšuje. Kdo se modlí, vzdává S3 svobodné

vle, osobní samostatnosti, vzdává se vdcovství svého svdomí. Myšlenka,

že vesmír nespoívá sám na sob, nýbrž že je „udlán" od nkoho,

je domnnka pocházející z as pedvdeckých. Zákony myšlení nikterak

nás nenutí, abychom se tázali po píin svta. Svt nejlépe spoívá

sám na sob, a nezdá se, že by lépe bytoval, kdyby, jak brahmanští

knzi vykládají, spoíval na slonu. Vdomí je faktem jako celý svt

a nemusí býti též ním chtným a udlaným, jako svt není. — Ve

školách místo náboženství budiž zavedena „všeobecná morálka", ona

vná morálka, která nezávisí na té neb oné víe, ale která má koen
v lidském svdomí; je to ona stará, dobrá morálka, již jsme zddili

po svých otcích a matkách, a kterou zachovávati v život bez rozboru

jejího lilosoíického základu každý sob pokládá za est.

Vných, vrozených a nezmnitelných norem mravnosti není;

mravnost není ztrnulou, neohebnou formuh, nýbrž zákonem, jenž nejen

srozumitelnu iní zmnu, ale ji zrovna žádá. Co blaho a zdokonalování

spolenosti na rzných stupních žádá, mže býti velmi rzno. Nebo
nepetržit povstává pi pokroku lidstva poteba nových pravidel nebo

promny dosavadních, které zmnným potebám již neodpovídají.

K jakési jednot morálních názor dospje lidstvo až po dlouhé ad
vývoje.

Tím vyloženy názory onch, kteí jsou pro mravní obnovu spo-

lenosti, ale i mimo a proti náboženství. Jak vidti, frasí pkných dos,

ale protiv a nejasností též dost. (O. p.)
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Staroegyptské prameny

místopisu a národopisu jižní Palestiny

a pohraniníeh území.

Starozákonní studie. — Dr. Alois Mcsil. (. d.)

Na poátku stední íše odehrává se román S^nuhytv, jenž

nás pkn seznamuje s egyptskými názory o našich krajích.

Vznešený Egypan S'nuhyt, dvoan krále AmenerahCta I.

(z XII. dyn.), nedvuje jeho nástupci Usertesenu I., i prchá z Egypta

do Asie. Ubírá se známou cestou Wádim Tvimilát a pijde (. 17.)

ku hradbám knížecím, zízeným na obranu proti beduínm (si). Tu
se skril do koví ze strachu, aby nebyl zpozorován od strážník vy-

hlédajících se stechy. Teprve v noci se mu podailo uniknouti. I pišel

do obvodu Ptn k vod Km-vr, kde ho popadla velká žíze a krk

ml tak rozžhaven, že pravil: „To jest zvst smrti"; tu uslyší bekot

stáda a spatí beduína (stí). Tento mu podal vody, uvail si mléka

a šel 8 ním do ležení. Odtud byl provázen od kmene ku kmeni . . ., až

konen opustil... a pišel do Kdm, kde pobyl pldruhá roku. Na to

se odebral k velkému knížeti Horního Tnv, jenž mu dal svou dceru za

manželku a vykázal úrodný kraj I'a-a. I najíždl S'nuhyt na pastviny

menších kmenv, odhánl stáda a zajímal dítky. Konen se mu za-

stesklo po vlasti, i vyprosil si milost a vrátil se ku dvoru Jeho

Velienstva.

Z eeného patrno, že byla i ze stední íše cesta z Egypta do

Asie piln stežena, nebo nejen že ješt stály „hradby knížecí", ale

byly obsazeny vojskem, které mlo zabrániti vchod i východ. Východn
od „knížecí hradby" rozprostírala se velká erná voda = Km-vr,

která však nebyla pitnou, protože byla asi slaná. Domnnka tato

objeví se pravdou, srovnáme-li naši vodu Km-vr se zprávou stély

Pithomské (z dob Ptolemejovcv) o vod Km-vr.

Uprosted vody Km-vr leželo pístavišt, veliké msto Arsinoe,

z nhož pluly lod ernou vodou Km-vr až do stedu Rudého moe
a dále do Afriky nebo Arábie. Ponvadž msto Arsinoe leželo tam,

kde dnešní Isma'ílija, patilo jezero Timsah k erné vod Km-vr

a souviselo s vlastním Rudým moem (u dnešního Suesu), tak že

mohly moské lod plouti z Rudého moe pímo až k Arsinoe. Voda

Kmvr byla slaná — i nemohl jí S'nuhyt uhasiti své žízn.

i
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Východn od této pirozené hranice egyptské pásali stáda

beduini (stí). S*nuhyt nebyl dosti jist blízko hranic, proto spchal až

do území Kdm. Toto území pipomíná C"íp Starého Zákona. Leželo

východn a jihovýchodn od Mrtvého moe (celá stední ást Arábie);

bylo prvotním majetkem Šmovc (Gen. 11
1), a obydleno pozdji be-

duíny nip ^2'2- z Kdm byl S^nuhyt povolán do Horního Tnu (Rtnu),

t. j. do jižní Sýrie, kam neustále docházeli egyptští vyslanci a obchod-

níci; než tyto kraje se již vymykají z našeho rámce.

Z vypravování S'nuhytova nás zajímá pohostinnost chudých

beduinu-si, kteí neznámého napojí vodou, nasytí mlékem a starají

se o jeho bezpenost, pokud trvá v jejich území. Beduini, táboící pi

vod, trpí mnoho nájezdy kmen nepátelských, což vše vrn odpo-

vídá dnešním pomrm. Ba již tenkrát se raduje S^nuhyt, jsa zpt na

dvoe per^áov (faraov), „že nechal konen vši poušt i se šaty

beduínm".^)

etní Egypané chodívali tedy v této dob do Asie, ale též

mnozí Asiaté vstupovali za obchodem do íše vysokého domu = per^á,

t. j. faraónovy. Tak nám hlásá illustrovaný nápis v hrob knížete

Hnem-hotp (v nynjším Beni Hassán ve stedním Egypt) z doby

krále Usertesena II. (XII. dyn.): „Píchod s donesením líidla oí

(msdmt, stibium), které mu pináší 37 "am". Byla to tedy družina

obchodník, táhnoucí s ženami i dtmi. Než poali obchod, pedstavili

se knížeti kraje (jak se dje i dnes) a pinesli mu rzné dary.

Jak již svdí jejich jméno 'am ("amj), ítají se k usazeným

Asiatm a nemají s potulnými beduíny (stí) nic spoleného. S tím

souhlasí ostatn i jejich lepší šat, hudební nástroje, zbran i náadí

naložené na oslích. Po mém názoru odpovídá celá jejich úprava i vý-

prava dnešním tak zvaným nawarm, kteí picházívají ze Sýrie

s ženami i dtmi do Arábie, prodávají rzné léky, zaíkávají, provádjí

„koncerty", tance — a vracejí se s vydlanými stády do vlasti.

S výpravou Abrahamovou nebo Jakobovou do Egypta nemají

naši 'amu nic spoleného, leda že svdí o etných vzájemných stycích

a o darech, jež byl a jest povinen pinésti pohlaváru každý, kdo

chce v jeho území pobýti (srv. Gen. 43").

Za dob Usertesena 11. byla tedy obchodní cesta z Egypta do

Asie jistá a dle vyslanc sídlících na dvoe syrského knížete aspo
jižní Palestina (nomineln) od Egypta odvislá. Totéž mžeme íci

') Viz TT'. Maj; Miiller, »Asien imd Eiiropa?, str. 46 násl. ; A. Erman 1. c. ÍI.,

-tr. 494 násl.
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i O poloostrov sinajském. kde mnohý z „králii" zkrotil beduiny a pinutil

k pokoji obyvatele písku, •) zvlášt o Mafk, t. j. zemi Malachitu. kde

bylo za jmenované iše piln pracováno.

Ale nejvtší péi vnoval dolování md Amenemhe't III. Za

nho byly :,doly (muže) K'" v Wadi nasb obzvlášt rozšíeny.

Dobré dv hodiny východn-severov}'chodn od jmenovaného

údolí se vypíná 210 metr vysoký, skalnatý pahorek srázných strání,

Na nm dal Amenemhé't III. vystavti svatyni ochránkyni mdných
dol, Hathoe, která ohrazena zdí 52 metr dlouhou a 21 metr širokou a

byla náboženským stediskem dlnictva i mužstva egyptského. Nedaleko

(západn) stály pece, obydlí správcovo, kdežto mužstvo bydlilo u dl-

nické osady v Wádi nasb.

Máme hodn souasných zpráv, nebo správcové zapisovali na

tenké kamenné desky (stély), v kolikátém roce krále K. sem byli

posláni, kolik horník na a jak dolovalo, kdy byli napadeni od

okolních domorodých Inti, jak bylo postaráno o výživu atd.^) Tyto

nápisy byly postaveny pi chrámu Hathoin, kde více mén zacho-

vané dosud stojí na kopci, po nich Sarbt el-Hádem ::= sloup služeb-

níka pojmnováném. 3)

V Bjt Sn^fr^vi, v dolech Snofruových v Wádi Marára se též

pracovalo. Vyslal sem Amenemhe't III. v 2. roce vlády pokladníka

bohova a tajného radu domu stíbra Henthetyhotepa s 734 vojáky,

aby pinesli md a vystídali posádku.*) Leželo tudíž i ve stední
íši v zemi Malachitu stále vojsko, a sice s týmž úelem jako za

panovníku staré íše.

Z uvedených zpráv vysvítá, že se pomry v našich krajinách

za dob stední íše skoro ani nezmnily. V jižní Palestin sídlí 'Amv,

na „písku" stedního poloostrova sinajského až východn od Mrtvého

moe do zem Kedem táboí se svými stády beduíni rozdrobeni na

mnoho kmenv, a v horách jihozápadní ásti poloostrova se skrývají

horalé Inti". Se všemi mají obas potyky Egypané, kteí sem chodí

bu severní cestou pi moi Stedozemním nebo jižní pi ostrovu

Sn*fr*vi. Ob cesty ústí u „knížecí hradby", za níž se táhne k jihu

Km-vr, rameno Rudého moe.

«) Mariette, »Abydos« II., 23>«.

') Viz Lepsius, »Denkmiiler« 1. c. 137. 14.0. 144.

') Nikoliv »Dienerberg«, jak píše Erman 1. e. 620, nebof SarbiV, sarabit znaí

v náeí Tijábu i Hwétatu tenký vysoký kámen, sloup atd.

*) Lepsius, »Denkmale« 1. c. 137 c, srv. 140. 152.
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Za temné, dosud neproniknutelné dobv Hyk-šasu-v byly stykv

mezi Asií a Egyptem ješt vtší, nebo nepišli-li všickni Hyk-šasu

z Asie. tož odtud jisté pibírali etné spojence. A jako když Hamovci

se smísili s domorodými Egypany, tak nyní pijali vládnoucí Hyk-šasu

obyeje, e i písmo podrobeného národa faraónv, vlili do nho nové

krve a pivedli k novému, sob záhubnému životu. Nebo smíšenci,

potomci bojovných Hykšasv a mírumilovných sedlákv egyptských

%^'pudili panující rod cizího pvodu a založili « novou" íši. za jejíhož

trvání se Egypt ješt povznesl na vysoký stupe i moci i slávy.

Udatné kníže, JaJ mose I., zakladatel XVIII. dynastie, vztýil

prapor svobody, a po dlouhých, krvavých bojích byli Hyk-šasu nejen

z Egypta vvpuzeni. ale pronásledováni i do Asie. kde se na nkolik

století faraónové pevn usadili. Z tchto dob. kdy veškeren zetel

Egypan obracen k asijskému východu, posunulo se ohnisko státního

života do jižního, vlastn jihovýchodního Egypta, a pro naše kraje

plynou zprávy mnohem hojnji než díve.

Tak o mdných dolech Bit Snfrv v Wádi Marára víme, že

v nich bylo kutáno i za nové íše. nebo Ramses IH. (z XX. dyn.)

vykládá, že sem -poslal své maršálky obtovat Hathoe a donést

mnoho pytl malachitu = mdi."i) Více však pée vnováno B:t

K" v Wádi Xasb pi Sarbút el-Hadem. Tu dal Dhutmose IH.

z XVIII. dyn.) rozšíiti chrám Hathoin západním dvorem a vysokým

pylonem, kteréhož píkladu následovali následující králové, jak do-

svdují uchované stély, t. j. úzké a tenké kamenné desky s nápisy,

postavené v nádvoí chrámovém. Xejpozdjší sahá do dobv Ramsa IV.

z XX. dyn./, jehož poškozené jméno možno ísti na jednom úlomku. 2)

Ale mdné sloje obou dol již se blížily svému konci. Bit Snfrv

vyerpán úpln a v Bit Iv' zbývalo jediné ložisko, i bvlo teba hledati

nové doly tak potebné mdi. A skuten se podailo Ramsovi IH.

nalézti dl v pohoí 'A-ti-ka, jenž ležel ve východním území -za zemí

malachitu" = Mafk. Papyrus Harris-v L, 78^ násl.^; vykládá, že byla

uspoádána za Ramsa III. zvláštní výprava, která jela po lodích

Rudým moem, naež pistála u behu a brala se dále na oslích až

k mohutnému pohoí 'A-ti-ka, kde byly bohaté doly mdné, z kterých

') Lepsius, »Denkmáler. líl, 28.

*) Lepsius, -Denkmaler , III, 29 a 71 c. d. ; srovnej též Erman 1. c, str. 620 u.,

W. Max Miiller 1. c, str 132 n.

') Facsimile of an cgyptian hicratic papyrus . . . in the British Museum, printed

by order of the trustees, London.
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Egypané dosud netžili.^) O tchto dolech se nezmiují egyptské

nápisy ani díve ani pozdji, ležely tudíž za hranicemi vlastní moci

egyptské, a že se sem Egypané tentokrát odvážili, piísti dlužno

bud doasné nadvlád nebo pátelské smlouv s národem, v jehož

území ležely.

Poloha tohoto místa jest dosud neznáma. Ze neleželo v obvodu

Mafk, jest jisto, ponvadž by nebylo bývalo teba zvláštní výpravy,

i leželo tudíž ješt východnji; a tu odpovídá — pokud ona území

znám — jedin bohatým dolm mdným roztroušeným kolem

mštišt Fnnn, bibl. pD-^) Leželo jižn od Mrtvého moe v pohraniní

dolin eVAraba mezi územím Edomcv a Horóvc, kteí obojí byli

v té dob odvislí od Egypanv, a volky nevolky pipustili, aby tu

d lovali. Pišla pak sem egyptská výprava karavanní cestou od pístav

'Asjon Geber a 'Elat (nyní Radján a'Ila), východního ramene Rudého

moe, kam pipluli po lodích z Km-vr, nejsevernjšího konce západ-

ního (susského) zálivu Rudého moe.

Zmínná erná voda Km-vr sahala i za nové íše až do dneš-

ního jezera Tim-sah, ale nebyla všudy ani stejn široká ani stejn

hluboká. Dv rozsáldé vodní pánve (jmenované a jižnjší Hoké jezero)

spojeny úzkým a mlkým kanálem a podobné stále se úžící rameno

sahalo až k nynjšímu Susu. Po obou stranách ohraniovaly Kpn-vr

slané bainy, pokryté hustým rákosím, po nmž je pezvali sousední

Semité r|')DD"' =^ Rákosové moe. (P. d.)

») F Chabas, »Recherches« 1 c, str 63 n. — Srv. Erman 1. c 622, W. M. Mtiller

1. c. 133.

2) Num. 33*3 (Gen. 36^*), kesanského 4>a!,v(jí), $atvouc, <I>atV7Ía£a '^haXkcí Epi-

phanius, Adversus haer lib. II., pag. 719.



VÁCLAV Oliva: Symbolické knihy protestantské. -307

Symbolické knihy protestantské.
Píše VÁCLAV Oliva. (. d.)

c) Vý znám.

1. Význam staroímského v^znáni poskytuje dle svého .znní

mnoho interessantního.

aj Akoliv katolická církev dle mstanoveni Božího, obsaženého

v Pism sv.j používá svobody i práva v duchu Ježíše Krista a svatých

apoštol initi v apostolikum jazykové zmny, pece nikdy práva toho

jak se strany protestantské, ovšem neprávem se tvrdil) až posud ne-

použila. Tak nejnovji protestant Th. Zahn ^) se dommval, že v ím
poátkem tetího století slovo _unum" ze symbolu bylo vypuštno. Týž

dále praví, že v téže dob pvodní _Deum omnipotentem- v _Deum

Patrem omnipotentem ~ zamnno bvlo. Tím stalo se. jak Zahn tvrdí,

že místo obzvláštního drazu v jednotu Boží trinitárský pomr Boži

pipojením slova _Otce" jasnji vynikl. Než tato hypothesa byla od

S. B-iumera.- Hassleitera -
. sice adoptována, ale od Bluma.*) Kattenbusche *;

a Adolfa Harnacka-/ jako nerozhodnutá odložena."

h) Jinak u protestant. Tu mže se s dosti bezpenou jistotou

pochybovati, zda všude tam. kde se apostolika posud užívá, i správn

se vykládá. Xa p. co máme íci o výklad jedné jeho ásti, vyjádené

tmito slovv: -Mezi ním isc. Ježíšem Kristem, a ostatními lidmi jest

pouze rozdíl ten. že on jest jednorozený i prvorozený mezi syny

Božími, t. j. on jest prvním, kdož Boha nejprve za Otce se vší upímnosti

a hloubkou lásky détinné uznal a jemu se vší silou lásky dtinné

(synovskéy se svil a proto zakladatelem nového náboženství, ná-

boženství lásky a usmíení Boha se stal", srovnáme-li jej s ostrým

drazem božství Kristova, obsaženým v apostoliku.')

») Op. c. p. 17—30.

') >Das apoštol. Glanbensbekenntnis. » Mainz 1893, p. 114— 127.

*) >Zar Vorgeshichte des apoštol. Glaubensbekenntnisses. * Munchen 1893, sr. 15.

*) >Das apoštol. Glaubensbekenntnis.' Freibtirg 1S93. p. XV 253.

5) Op. c. p. 142.

*) »Lehrbuch der Dogmengeschiehte.' Tetí vydání.

') Srv. interessantnl lánek: »Hat Eom im dritten Jahrhundert sein Symbolom

^eándert?* Von Prof. Dr. Maxisbaeh. (.Katholik^ 1895, p. 1—20.)

*) Srv. »Grundriss d«r christlichen Lehre.s Ein Leitfaden fúr den Religions-

unterrichi in Schnle und Kirche. Von Dr. K. Schwarz, Ober-Hofpre!?iger und Ober-

consistorialraih in Gotha. trné vydání, 1873,. p. 51.
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a) V protestantských církvích panuje od nkolika let krutý boj

o „apostolicum". Evangelická generální synoda chtla boj odstraniti,

a to vydáním nové agendy. Než „agenda pro evangelické církve saské'"

(v listopadu 1894) nebyla niím jinV^m než pesmutným kompromissem

s nevrci. Pracovalo a pemýšlelo se tak dlouho, až z apostolika,

základu to celé nauky kesanské, stal se pouhý církevní „pílepek".

Upírai apoštolských základních pravd kesanských mohou pi stolu

Pán, na kazateln a pi ktitelnici pokojn poínati si dále a sloužiti

vícím a nemusí se starati o apostolikum, „histi rický dokument". Tento

kompromiss o nejsvtjších interessech víry byl tak dovedn a nejasn ,

vyjáden, že by mohl vyvolati závist i u nejdovednjších diplomat! ^
Již úvod k apostoliku jest výkvtem diplomatického slohu! Uvažme!

V návrhu k apostoliku pravilo se: „Vyznejme svou kesanskou víru!"

Pítomní liberalové nechtli pistoupiti, aby jich duchovní byli nuceni

apostoHkum nazývati „svou vírou"; chtli, aby z vyznání stala se

„historická" recitace. „Vící" však žádali, aby víra v apostolikum byla

za závaznou prohlášena. Spojení jakékoli „vících" a „liberal" zdálo se

na první pohled že jest nemožným. Avšak dovedn}' stilista vykonal to

hrav. Nyní v úvod k apostolikum se praví: „Podejme jednomyslní

u víe vyznání s veškerým kesanstvem." Pro „vící" zní to velmi

krásn; myslí dle slov „vyznání" „u víe", že obsah apostolika je

prohlášen za pravdu vrounou. „Osvícený" kazatel a jeho pívrženci

považují slova „jednomyslní u víe s veškerým kesanstvem" za

seslabení ..vyznání". Vyznávají vj-slovením apostolika jen to, co veškeré

kesanstvo jednomysln ví. Ponvadž pak k veškerému kesanství

patí i ti, kdož v nadpirozený pvod, tla z mrtvých vstání, peklo,

božství Ježíše Krista neví; jsou takto všecky „sporné" pravdy

v apostolikum sloueny a každý a si ví, co chce. Druhým mi-

strovským kouskem této „vrouné" diplomacie jest omezení apostolika

pi slibech ordinaních. „Positivisté" chtli „služebníky slova Božího"

zavázati, aby uili dle apostolika. Liberalové páli si opak, ponvadž

by pochybovam a nevrcm pijetím návrhu positivist kazatelna

stala se nepístupnou. Co nyní? Apostolikum odstraniti se nemohlo

a závaznost jeho ustanoviti též se nemohla. „Církevní" diplomaté brzy y
si pomohli a uzel rozali. Jednoduše apostolikum umístilo se jinde. Ze 1

slibv ordinaních se vypustilo, ale ponechalo se až na konci slavnosti

ordinaní s dodatkem, že vždy pipojiti se musí. Tím oteveny ne-

vrcm zadní dvíka, jimiž pohodln picházejí k úadu kazatelskému

a svému svdomí neiní žádného násilí. Tato dv fakta, aniž by se
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poukazovalo na ostatní, dosvdují, že vícím živlm v protestantismu

se nepodailo stanoviti pevnou vrounou normu pro církve evangelické

a vymýtiti z úad jejich nevrce. Zstává vše pi starém. Harnack

a jeho soudruzi uí klidn dále. kandidáti, kteí v základní pravdy

kesanství neví a apostolikum zavrhují, jsou ordinováni, za kazatele

,,istého evangelia" ustanovováni. Nevra, jež k upírání božství Kristova,

nejsvtjší Trojice a z mrtvých vstání lovka dospla, slaví vítzství,

nebo nabyla zákonnitého práva v > evangelické" (sici) církvi!

f))
Pi zavedení nové agendy napsal „Xový evangelický církevní

posel":*) „Duchovní mohou dle svých theologických studií porozumti,

co apostolikum se svou obraznou mluvou východní vlastn míní.

A protože pouze v liturgii jím jsou vázáni, ne však v kázaní, duchovní

správ a vyuování, kdež každý dle svého dobrozdání je každý vy-

kládati má. patrno. že skrupule, jež jednotliví duchovní pokud se týe
pedítání apostolika v liturgii mli, jsou neoprávnny. Byly bv jen

tehdy oprávnny, vycházeji-li oni duchovní s orthodoxního stanoviska,

že v.4ecky vty jeho doslovn pojímati se mají.-) Pedítání vrouné
formule, od církve pedepsané, od nkterého duchovního, nikterak

nerozhoduje o jeho osobním názoru o této formuli." ^)

2. Význam apostolika v katolické církvi je vn stejný, u pro-

testantu nestejný, v nejnovjší dob u nkterých nepatrný a u jiných

zcela žádný.

c) Boj o apostolikum.*)

1. Vnitní spory protestantské dostupují v dob naší závratné

výše. V Nmecku stojí proti sob dv výstední stranv protestantské,

strana orthodoxní (pravovrná, pravovrc) a „strana stední", jež

hlavní sídlo má v „evangelické jednot".

') Srv. »Der Reichsbote« ze dne 29. listopadu 1895.

') Veejné mínní, poznamenává Ed. v. Harimann, neví již v opravdu požehnanou

moc církve, jejíž sluhové ve velkém potu jsou nuceni k jisté obti intellektu, aby mohli

místa dojíti... Nedostává se mu ovoce ducha a síly, jež jen vyrstá z naprosté pesvdené
víry bez všelikých doložek. Popává duchovnímu stavu jen zmenšené vážnosti, protože

vtšinou neví již v úplnou pravdivost a v pevné pesvdení jeho duchovní innosti

a tak i mén si váží církve, již vtšinou jiodobní služebníci pedstavují. (/Bie Gegenwart

-

1892, 42, 290.J

'; Má-li církev vyznání, mají je vyznávati i její služebníci. Služebník církve tu

I pedstavuje rty církve a muže s dobrým svdomím vyznati i to, což tebas íipln píí «c

jeho osobnímu vyznání. (-Neue kirchl. Zeitschrifte 1895, 850.)

*) Srv. iDer katholischc Seelsorger': 1893, seš. 3— 4,, Dr. A. SÍMdopole, Spoiy

nmeckých protestantv o Credo a víru.« (^as. kat. duch. « 1893, 385 nn.); Brockhaiis

d. c. pod názvem: -Symbolische Biicher- : Podlaha d. c. 199 atd.



310 VÁCLAV Oliva:

2. Podnt ku zjevnv-m a rozhodujícím sporm o závaznost apoštol-

ského symbola ili o jeho úadní platnost v náboženské spolenosti

protestantské (rozpravy o potebné prý ..revisi" jeho vedou se již ode

dávna) dal virtemberský fará Schrempf, který formule této nechtl

uznávati a v bohoslužb užívati, pro kterouž píinu byl vylouen

z virtemberské církve zemské.

o. „Pípad Schrempfv" vedl bohoslovce protestantské na universit

berlínské a též na nkterých jiných universitách nmeckých k tomu,

že projevili professoru berlínské university a pednímu bohoslovci

„strany stední" A. Harnackovi úmysl, žádati u vrchní rady církevní,

aby apoštolské vyznání bylo z protestantské bohoslužby docela vy-

mýtno a na kazatelích aby se nežádalo ujištní nebo pislíbení, že

symbolm toto za normu víry své a svého kázaní považovati budou

a tedy také, aby žádný kazatel nebyl stíhán, odchyluje-li se od symbola.

4. Harnack vzal si odtud píinu, že v nkolika svých teních

jednal o symbolu zpsobem, který sice potlail agitaci o plném odklizení

jeho, ale naprosto popíral, že by nkdo jim byl vázán, ili že by je

za normu víry své považovati byl povinen. Obsah tchto svých tení

uveejnil Harnack v „Christliche Welt, organu stední strany pro

vzdlané laiky." Stední strana pijala tato Harnackova tení s jásotem,

strana orthodoxní odpovídala etnými protesty a potupami. Harnack

odpovdl pravovrcm spiskem: „Das apostolische Glaubensbekenntnis.

Ein geschichtlicher Bericht nebst einem Nachwort." (Berlín 1892;

r. 1896. již 27. vydání!) Vývody Harnackovy pijali bohoslovci „strany

stední" a jali se na sjezdech, synodách, v brošurách i novinách vášniv

domáhati toho, aby apostolikum bylo odstranno a nahrazeno formuli

kratší, která by prý neodporovala rozumu.

5. V íjnu 1892 vydáno bylo od 16 protestantských professoru

bohosloví a 9 kazatel stední strany spolu s Harnackem veejné
prohlášení asi tohoto obsahu

:

a) „Apoštolské vyznání víry nechceme vymýtiti, ale zavrhujeme

právní závaznost, viti ve všecky jeho lánk3\ Evangelický kesan
jest každý, kdo za živa i v hodinu smrti všecku svoji dvru skládá

ve svého Pána Ježíše Krista."

^) „Jsme oprávnni a povinni naproti podáním církevní minulosti

stavti pravou vdu."

y) „Je tolik, jako víru zvraceti a lidem svdomí másti, staví-li se

za základ kesanského náboženství na p. vta, že Syn Boží se poal

z Ducha svatého a narodil se z Marie panny. Vypravování o této
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události V pryvcli kapitolách evangelia Matoušova a Lukášova nemá

rozhodného významu pro viru."

o) ^Podstatná podmínka spásy jest víra. ale nikoli víra v urité

lánkv nauné: takováto víra mže sice u mnohých lidi se nalézati,

ale ona není tím, co lovka kesanem dlá. lovk mže o všech

dogmatických vcech mluviti a pemýšleti, jednu za pravou míti a jinou

zavrhovati, mže se ponoiti s láskou v nkterý lánek nauky kesanské,

jej sob oblibovati a v nj viti; ale toto všecko jest vedlejší vc,

to není pravá víra evangelická. Tato zajisté jen v tom záleží, aby

lovk všecku svoji dvru skládal ve svého Pána Ježíše Krista."

6. Spisek Harnackv o apostoliku a íjnové prohlášení -strany

stední" narazilo na kruhy orthodoxní. zavdalo píinu k pemnohá
spism ve smru tomto a vedlo k významnému priostení apostolika

pi bohoslužb, jak nová agenda pro pruské církve zemské roku 1894.

vydaná svdí.

7. Boj o apostolikum trvá dále. a veden v dob nejnovjší více

v kruzích bohoslovc protestantských, než ped veejností. Na venek

panuje klid. (P. d.)

Klášter sv. Prokopa v Jevišovieíeh?
Kritické poznámky. — Podává F. V. Peinka. (O.)

Obrame se nyní znova k tvrzení Wolného. Cituje se pi nm
„Briinner Wochenblatt" 1827 . 15. Doufaje bližších zpráv doísti se

v citovaném týdenníku, vypjil jsem si roník 1827. (IV.) z olomoucké

studijní knihovny a vyhledal jsem si píslušné místo. Je to v ne-

podepsaném lánku (asi od Ant. Boka): „Geschichtliche Notizen. Ge-

sammelt auf einer Reise durch den Znaimer und Iglauer Kreis." Le
tam na str. 58. teme skoro doslova totéž, co vdl Wolný: „Nahé bei

dieser Pfarrkirche ^sv. Mikoláše) stand ehedem das Kloster St. Prokop,

von "reichem noch Ruinen zu sehen sind. Wann es gestiftet worden.

welchem Orden es eingeraumt gewesen und wie es eingegangen. 'war

mir zu entdecken nicht mííglich; doch wahrscheinlich waren es die

Graael des Hussitenkrieges, die es vemichteten, denn schon im Jahre 1435

war es ein Besitzthum des hussitisch gesinnten Hauses Kunstadt." Xa
dkaz pak svých slov uvádí nejmenovaný spisovatel výpisy z nkterých
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listin, které nalezl v zámeckém archivu v .Tevišovicích a jež si hned

vyprosil pro Františkovo museum (fiir das mahrische Nationalmuseum)

v Brn. Jsou to ony listiny, které registroval Bretholz v „Annalech

Františkova musea" a jež také my výše jsme uvedli. Tedy ani tu

nebylo nám dáno nijakého positivního dkazu skutenosti jevišovického

kláštera sv. Prokopa. Za to však vysvtlilo se mi, pro marn jsem

v Jevišovicích " hledal listin vztahujících se ke klášteru sv. Prokopa.

Antonínu Bokovi — tohoto pokládám za spisovatele lánku

v „Briinner Wochenblatt" 1827 — jakož i pilnému Kehoi Wolnému

dosti starostí byly zpiisobily listiny, které nyní uvedu.

Dne 1. záí 1395 dává král Václav listinu Henzlínovi ze Závora,

mštnínu Staršího Msta pražského, na 1400 kop groš zapsaných na

klášteích v Chotšov 528 kop, na Teplé 220 kop. na Plasském 220 kop,

na Svatoprokopském 210 kop a na Skalickém 30 kopí) j^ tu

mínn klášter v erných Budech, který zbudoval kníže Oldich r. 1032.

pro sv. Prokopa a který ve století 17. nazván bvl klášterem sázavským.
-j

Podobn roku 1436. list s majestátem císae Zigmunda, v nmž
zapisuje 9012 zlatých uherských dobrých stíbrných penz, pjených
Mikolášem Trkou z Lípy sedním na Lipnici a v to jemu a jeho

ddicuom budúcím zapisuje mezi mnoha jinými msteky, vesnicemi

a statky také Mnichovice msteko kláštera sv. Prokopa.')

Roku 1437. stedu ped Hromnicemi (30. ledna) list s majestátem

císae Zigmunda, v nmž zapisuje Bachaovi z lienec dvuor, starú

vinici eený pod Kankem kláštera Sedleckého a Pucery dvuor i ves

kláštera Svatoprokopského s ddinami poplužnými i kmetcimi. s úroky,

poplatky, požitky ete. ve 200 kop groš. *)

Zdá se. že Zigmund Lucemburský nejvíce statk kláštera sv. Prokopa

zašantroil, nebo znova roku 1437. zastavuje Bedichovi ze Strážnice

Kolín a mezi mnoha jinými ponejvíce klášterskými statky za 3000 kop

groš také Chotúchov ves kláštera Svatoprokopského s výminkou, aby

lidí mimo spravedlivé poplatky neobtžoval ani Bedich ani jeho ddici

a že komoe královské sum}' obyejné vydávati z toho mají.*") Práv
tato ves Chotúchov ukazuje znova na klášter sv. Prokopa v Budech

') »Archiv eskv«, II., 175.

') Sedláek, sMístopisný slovník, p. 80. — Dr. K. Borový, » Djiny dieeese pražské*,

1874, p. 38. — T. V. Bílek, -Statky a jmní', 1S9.3, p. 187. — Palnrl-ý, .Djiny*,

vydání Eiegrovo, I. p. 416. — Tomek. » Praha , II. ji. 17'J.

3) »Archiv eskýi-, L, 531.

*) »Archiv eský*, II., 1842, p. 194.

») »Archiv f-esk)v, I., 1840, p. .528.
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erných ili v Sázav, nebo „do roku 1420. byla majetkem kláštera

sázavského, a 1. 1437. zapsána ke hradu Kolínu." *) Toto šantroení

statk kláštera sázavského bylo císai Zigmundovi tím snadnjší, že

klášter byl roku 1421. v msíci dubnu dobyt voji Zižkovvrai a tak

zpustošen, že až do roku 1663. stál pustý a neobydlený.-)

Dne 11. ervna 1450 klášter sv. Prokopa pistupuje k úmluvám

Wildštejnským.^j Nový to dkaz, že klášter tento byl v Cechách a

nikoliv na Morav, že to nebyl jiný než sázavský. Konen i to jest

dkazem, že klášter sv. Prokopa nebyl v Jevišovicích, že i jiné rody

krom Jevišovických z Kunštátu píší se po kláštee sv. Prokopa. Tak

roku 1494. v sobotu ped hodem sv. Martina biskupa (8. listopadu)

Hanuš zWartenberka a na kláštee sv. Prokopa je svdkem
na dlužním úpisu Beneše Oepka z Dalkovic pro panoše Jana Smíšku

z Vrchovišf o dluhu 200 kop groš.-)

Není mi sice potebí dovozovati pímými dkazy, že klášter

sázavských benediktin zasvcený Matce Boží byi jmenován klášterem

sv. Prokopa, ukázal-h jsem už výše na jména Palackého. Tomkovo

a Bílkovo, le iním tak pece. Dne 17. kvtna 1496 král Vladislav II.

dává Slavatovi právo, abv nebyl splacován z klášterního statku Zbýšova.

Slavata má a drží klášter Zbýšov a dvuor poplužní eený Skramník,

kterýž písluší ke klášteru sv. Prokopa. Nemá býti splacován, le by

svrchu eený klášter sv. Prokopa byl vyplacen od krále.^) Ves Skramníky

s rybníkem daroval kníže Betislav I. Achilles r. 10.52. samému opatu

sv. Prokopovi a tím klášteru sázavskému.")

Xa konec ješt dv zmínky o tom, jak nakládáno bylo se statky

sázavskými v dob, než klášter benediktin.ský obnoven. Dne 6. dubna 1501

král Vladislav dává Jindichovi z Hradce výplatu na nkteré zastavené

vsi kláštera zbraslavského a na ves Uherce, klášteru sv. Prokopa pí-

slušející,^) a poslední zpráva z roku 1611.. kdy klášter Svatoprokopský

postoupen v summ 50.000 kcp míšeských od císae Rudolfa I. Adamovi

mladšímu z Waldštejna,'^; od jehož ddice Viktorina hrabte z Wiildštejna

') Sedláek, »Slovník inístopisnyt, p. 328. Chotouchov.

-) Tomek, sDjiny válek husitských^, 1898, p. 146. — Palacký, » Djiny , vydání

Riegrovo, III. p. 272. — Born:ý o. c. p. 248. — Dílek o. c. p. 187.

•*) » Archiv eskýí, II., 277.

*) Bretholz, .Annales*, 1896, p. 173 n. 21.

') »Archiv eský"!-, X.. 404.

') Erben, Reg. I., 47.

') »Archiv eský*, X., 414.

«) Bílek 1. c. p. 187.

Hlídka. 22
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opat a konvent kláštera bevnovského roku 1663. vykoupil ást tohoto

zboží za IS.OOO zlatvcb rýnských a uvedl do tohoto starobylého kláštera

opt eholníky regule sv. Benedikta.')

Závrené slovo zní: rod pánii Zajíma jevišovických z Kunštátu

jen proto píše se „a na kláštee sv. Prokopa", že zástavním právem
držel své dobv veliký díl monastýru sázavského, nikoli pak kláštera

sv. Prokopa, stávajícího kdysi v Jevišovicich. Ci nebylo by se do-

chovalo o tomto jevišovickém kláštee, jeho eholi, opatech a osudech

nijakých zpráv krom pídomku pán Zajíma? Boczek i Wolny byli

tedy na omylu. Ze linie pán z Kunštátu (a na Podbradech) statky

v Cechách držela, jest vc jistá a nesporná. Mám snad totéž dovoditi

také o kunštátské linii Zajíma jevišovických? Budiž! Dne 29. ledna 1440

pistupuje Jan Zajíma z Kunštátu k všeobecnému lantfrýdu, uzave-

nému na snme obecném v Praze,-) a dne 17. bezna 1440 týž Jan

Zajíma k lantfrýdu spojených stav kraj kouimského, áslavského,

chrudimského a hradeckého,^) a konen dne 10. íjna 1443 mezi stavy

eskými na roku vídeském pítomnými te se týž Jan Zajíma

z Kunštátu.*) To asi staí.

Mehitaristé.
Napsal Alois Koudelka. (O.)

Za vynálezce arménského písma považuje se sv. Mesrop, jenž

prý k tomu použil starší jakés abecedy o 22 znakách, kterou mu
dodal Syran, jménem Daniel, a kterou on za pispní poustevníka

Rufana, znajícího se v ecké kalligrafii rozmnožil a zdokonalil. A že

arménská abeceda pimyká se k ecké, nikoliv pak k perské iPehlevi)

ni k syrské, tomu už nasvduje poadí a pojmenování písmen: aip

(ecké: alfa), kim (. gamma neboli gimmel) atd. Arménská literatura

vlastn vzrostla teprv uvedením kesanství, a tou mrou, jakou ke-

sanství u Arménv upadalo, najm pravé uení katolické, upadalo také

písemnictví. Zlatý vk její koní se aspo odpadem od íniské stolice.

Lepší asy arménské literatue nastaly zase vystoupením zakladatele

») Bílek ibid. p. 188.

*; ^Archiv eskv«, I., 245 n. 1.

') Ibid. I., 254,-258 n. 3.

*) Ibid. I. 280 u. 13 d.
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ádu Mchitaristu. Mchitar sám mimo rozliné theologické spisy zstavil

po sob (nebof dílo to vyšlo až po jeho smrti). ^Slovník arménského

jazyka" (o 2 svazcích,. Uvážíme-li. že neml tém žádnvch v tom

oboru pedchdc, dlužno nazvati práci tu dílem v pravém slova

významu dílem ti ta ns kým a spasnou deskou jazvka arménského.

Mimo to vydal ješt také -,Mluvnici staroarmenského jazvka" a ^Mluvnici

novoarmenského jazyka"^. Nástupce jeho Melkonian. abv se mohlo

vydatnji pracovati v duchu a úmyslech zakladatelovvch, koupil pro

klášter nejlepší z celých Benátek knihtiskárnu. A vru opatování

jeho mže se honositi pracemi, jež pochází od uenc svtového jména.

Pedem jmenuji ^Michala Camiana. jenž napsal v staroarmenském

jazyce, a to v ohromných tech svazcích quartových ^Historii neboli

djiny Arménie" — od dob nejstarších až po r. 1784. Tebas práce

ta nevyhovovala požadavkm dnešní histor. kritikv. tož pece do dnes

netratí ceny jako cenná sbírka, svod historického materiálu. Mnohem
cennjšími jsou práce Lukáše Idžidžiana, totiž obsáhlé dílo o staro-

žitnosti arménské (o sv. 18o5i. Autor neml v tom oboru pražádného

pedchdce, a pece práce jeho po dnes až na nkteré pestelky má
svou váhu a cenu. První díl -Starožitností" obsahuje historicko-

geografický popis staré Arménie, druhý a tetí díl obsahují zprávy

o správ státní, vojenské, o obyejích a mravech starých Armén,
o jazyce a literatue arménské, o umní a náboženství. Mimochodem
podotýkám, že dílo to vyšlo také u vlašském pekladu. Mimo to vvdal

týž spisovatel -Všeobecnou historii XVIII. vku" a „Popis staré Arménie",

jež vyšlo v II. vydáni r. 1S22. Týž uenec vydal spolu s Kr, verem
Agontsem „Všeobecný zempis" v 11 svazcích, kteréžto dílo jest

také do nminy peloženo. Uitel Byronv Augerian (jinak se píšící

také Aucher^ v^xlal armensko-anglický slovník, jakož i anghckv psanou

mluvnici arménského jazyka. Onen náleží dnes k vzácnostem. Za
Melkoniana vydán také tak zv. „akademický" (jinak se oznauje též

titulem „velkého" nebo „nového" slovníku) slovník armen.-^ký. Pracovali

o nm tém v.sichni uenci z ádu Méchitarist hlavn pod redakcí

P. A v e t ik i a n a, H. S u r m e 1 i a n a a M. A u g e r i a n a. Slovník ten

je.st výsledkem óOleté úmorné práce a výtenv- znalec armenštiny prof.

Patkanov píše o nm takto: _ Aby co nejpesnji stanoven bvl význam
každého slova, brali autoi zetel nejen k pvodním dílm arménských

autoru, nýbrž také k pekladm: Písma sv., spis sv. Otc a jinvch

klasických prací pocházejících ješt z 5. století. Ke každému slovu

pidali autoi odpovídající mu význam v eckých originálech. Hluboká
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znalost jazyk: eckého, latinského, perského, z iísti též arabského a

hebrejského umožnila sestavovatelm vedle vytknutí významu jedno-

tlivých slov poukázati také na jejich pvod. Než na tom ješt nepestali

autoi. Pokaždé odvolávají se na autory, u kterých dotyné slovo se

vyskytuje, a VT,-pisují z nich celé citáty. Neteba ni zvlášt vytýkati,

že celá staroarmenská literatura z té doby obsažena toliko v rukopisných

památkách, z nichž pramalá ást teprve vydána byla, a co tedy ruko-

pisu bylo autorm proísti . . .
." (Mat. dlja Arm. Slovarja I. výp. 1882.).

Nemén nežli pedchdci jeho vykonal opat Somalian. jenž sám

úinn pracoval, hlavn v historii. On to byl. jenž hlavn obohatil

benátský klášter mnohými, vzácnými rukopisy. Na základ jich vydáno

více výtených slovník a gramatik. Ze slovník jmenuji Cachachianvj
(Ciakciakv) armensko-italský. jenž z píruních (jsou to vlastn dva^

svazky velkého quartu) jest nejlepší a nejúplnjší. Z mluvnic jmenuji,

Bagratuniho staroarmenského jazyka. Somalian, opat, sám vydal

|

italsky: „Quadro della storia letteraria Armenia", roku pak 1825.

..Catilogo delle opere classiche dei St. Padri e di altri scrittori tradotti

anticamente in armeno." Somalian peoval také o peklady latinských,

eckých a francouzských klassik do armenštiny. Tak mají Arménové

zdailé peklady Homera, Sofokla, Virgila, Horace, Cicerona, sv. Kehoe,

sv. Jana zlatoústého, sv. Augustina, Bossueta, Fénelona, Miltona a

mnohých jiných. Za Somaliana zaali také benátští Mchitaristé vydávati

arménský asopis ..Bazmavep" (Polyhistor), jenž až dosud vychází.

Nástupce Somaliana monseigneur Hurmiizian proslul jako pekladatel

a básník. Ze škoh- benátských Hchitarist pochází také Gr a b r i e 1

Ajvazovskij, potom arcibiskup gruzínský, znamenitý filolog, dále

Lev Ališan, jehož spisy „Sisvan", „Ajrarat" a „Sisakan" obsahují

podrobné djepisno-zempisné popsání Cilicie. Ajraratské a Sunikaské

provincie. Byl též znamenitým básníkem. Tím však není nikterak vy-

erpán poet uených len benátských Mechitaristv a žák z jejich

kolleje vyšlých. Až dosud vyšlo z knihtiskav benátských Mechitarist

pes 800 dl v arménské a asi 200 dl v evrop.ských eích; pravím

dl, ne svazk. Zajisté innost to na poli osvtném za as pomrn
tak krátký úžasná.

Co se týe kongregace vídeských Mechitarist, tm bylo, jak

už v historické ásti poukázáno. — zprvu zápasit o existenci a za-

koenní se, ale jakmile mli byt zajištn, ihned vrhli se s velikým

zápalem na innost literarn-vdeckou. Abych jenom aspo význanjší

jména uvedl, jmenuji pedevším P. J. Katherdžiana, jenž sepsal
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klassickjm jazykem — v té píin zvlášt vynikají vídeští Mchitaristé

— zlaté doby „Djiny všeobecné", jejichž I. díl obsahuje djiny staro-

vku, druhý pak djiny stedovku až po pád ímského císaství;

Cakydžiana, jenž napsal historii Arménie; P. N. Aukeriana
(s jeho všeobecnou historií starých národ), Balgy ho, GoAvrika
a jiné. Z lexikálních a filologických prací teba pedevším vzpomenouti

Ars. Aidiana „Kritickou mluvnici novo-armenského jazyka" (2 díly).

„V díle tom"^, píše zmínný už professor Patkanov. .,sebral autor

a probral s velikou pílí všecky mu pístupné jevy národního jazyka,

v spracování jich dal na jevo neobyejný bystrozrak a uenost, tak že

zdárn dostál úkolu, který si byl vytkl", totiž podati první historickou

mluvnici novoarmenského jazyka, a to západního dialektu. Dále pro-

slavil se S. Dervišian [z filiálky caihradské) jakožto autor knihy

..Indoevropský prajazyk" a mnohých jiných filologickvch spisu.

D r. A v e d i k G o i 1 a w vydal (vyerpávající bohatost nmeckého jazvka)

slovník nmecko-armenský, jenž pedí daleko všecky jiné slovníky

jinojazyné. V oboru numismatiky dlužno uvésti práci P. O. Sibiliana.

V oboru kritiky literární pracují zvlášt Dr. Kalemkiar, J. Dašian.
Ze si piln všímáno i pozoruhodných dl z jiných literatur a piln

z nich pekládáno, o tom mže se kde kdo pesvditi ze spisu

Dr. Kalemkiara: „Eine Skizze der litterarisch - typographischen

Thiitigkeit der Méchitaristen-Congregation in Wien." V zmínném spise,

vypraveném s neobyejnou elegancí a ozdobeném podobiznami zakla-

datele ádu Mchitaristu a pak opat vídeské kongregace, podány

ku konci také vzorce všech ve vídeské jejich knihtiskárn užívaných

typografických znaek. Ve spise tom — což zajisti zajímati bude naše

slavisty — uvádí se, že první vbec práce slovutného Vuka Štp.
Karadžie tiskly se u Méchitarist vídeských, totiž jeho: „Danica"

a „Srbskoj slinorenosti i slogomjerju ili prosodii" a že pod jeho

vedením ku konci let ticátých byly nové druhy rusko-srbské abecedy

poízeny a ulity; tmito novými písmenkami vytištny byly Karadžiovy:
„Národní pohádky- (4 svazky, 1841, 1845, 1849 a 1862), jeho slovník,

atd., mezi jiným i nádherné dílo: „Srbské národn Pesme" s notami

pro klavír od Korn. ze Stankovic. Z rusínských dl krom knih

vydávaných c. kr. skladem knižním pipomínám: Peleszovu „Pasto-

rálku". Z eských vcí také nkolik theologických a nábožných knížek

u nich vytištno. Má dnes knihtiskárna vídeských Méchitarist krom
všech evropských literek tiskacích a arménských z východních ješt
pro tyto jazyky: Sanskrit, ínštinu, syrštinu a hebrejštinu, jakož i pro
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turetinu. Potebuje jich pro své vdecké práce, jež — mimo samo-

statná vydáni — ukládá kongregace do svého od r. 1887. vydávaného

msiníku ,Hantes Amsorya", jenž dnes pokládá se — takka — za

centrální organ armenologie vbec, proto také do nho píší nejenom

lenové ádoví, ale vbec všichni na slovo vzatí Armenisté, Nemohu
nezmíniti se konen — když už jen nkolika slovy pominu jejich

— dnes už zaniklého — podniku „Verein zur Verbreitung guter

kath. Biicher", jenž za dobu svého dvacetiletého trvání rozšíil tém
na milion knih nmeckých v katol. duchu sepsaných — o dvou jejich

spolcích (arménsko) knižních. Bylo to r. 1843., kdy generální opat

J. Bosagi za pomoci nkolika arménských no tablu zídil spolek

tak zv. „Aramian", jehož úelem bylo a jest: uveejovati a za laciné

peníze mezi Armény rozšiovati dobré vdecké spis}'^ v armenštin

sepsané. Cleném zakládajícím stává se, kdo složí nejmén i^OO K; za

to dostává darmo všecky spolkem vydané knihy. V posledních letech

vydal spolek ten vzácné, kritické dílo: „Liturgie u Armén". Jiný knižní

spolek, tak zv. „Bratrstvo Neposkvrnného Poetí", založil P. Emanuel
Dervišian r. 1862. Úel spolku toho jest jednak za nejlevnjší groš

prodávat a hlavn darem rozdávati Arménm arménsky psané knihy

nábožného a vzdlávacího obsahu. A ježto Mchitaristé te se spravují

eholí sv. Benedikta, nemohu nepoukázati na jednu jejich podobnost

s našimi, chvaln známými Benediktiny raj hradskými. Myslím, že

nebude ni jednoho návštvníka proslulého Rajhradu, jenž by se nebyl

podivil „globu" tam v knihovn postavenému, a nastojte! Nynjší

generální opat Vid. M. Dr. Ar se ni us Aídyn sestrojil v letech

1845.— 1848. pkný „globus" mající v prmru 2' (60 centim.), jenž

jemností a pesností provedené (všecky nápisy a jména v armenštin)

budí dosud obdiv odborných znalc.

innost druží Mchitarist jest pro katolictví zajisté velmi estná!
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Víra a nevra vzhledem ku zdaru spolenosti.

z polštiny peložil Betislav Skalský. (. d.)

Proto nejednou hrom vržený s výšin apoštolské Stolice upokojil

celé provincie nebo zdrtil v prach výbojníky nepemožitelné. Nesluší

pak pi tom na lehkou váhu bráti trpný odpor, proto že vyluuje

vzbouení se zbraní v ruce; nebo i on má velkou morální silu, tak

že sám sebou mže sparalysovat niemné zámry vlády. Kdož neuzná,

že v íši, kde ohromná vtšina obyvatel jest tak moráln vysplá,

by nechtla zproneviti se ve svdomí uznaným povinnostem pro žádné

asné ohledy, staí prosté odeknutí poslušnosti, aby uinily se marnými
všechny výstednosti vlády; nebo kdyby i v ele takového národa

stál bezbožný njaký vládce, jenž se neohlédá na žádné právo, tedy

i on jedii pomocí povolných stuupenc mže národ tísniti, když však

takových nástroj nemá v dostateném potu, zdaž i samo to stranní

se úasti ve vlád u poddaných nezmaí pronásledování i nejkrutjšího

tyrana? Trpný odpor toho druhu má i tu ohromnou pednost ped
vzpourou, že se k nmu mohou pipojiti bez výitek svdomí jak

úedníci tak i moc branná; nebo každý jest zavázán poslouchati Boha

spíše než lidi, tak že jedin svou povinnost plní, kdo odekne splnní

zloinu. Proto odpor trpný v bohabojném národ nejen paralysuje

bezmocnou zlost tyranovu, nýbrž i chrání národní svdomí od bolestných

kolisí, k nimž dospívá každá domácí válka. Když tedy despota bezpráví

pstující najde v ln národa dosti etný houf pochop, kteí hotovi

jsou na jeho (nejniemnjší) kynutí vykonati rozkazy a stejn málo

jako on starají se o napomínání a tresty Stolice apoštolské, zdaž ta

spolenost tak velice shry a zdola tísnná mže se nazvati opravdu

kesanskou? Zdaž rány na ni padající neplynou vlastn ze zavržení

ducha evangelia, jak od vlády tak i od poddaných? Zdaž samotný

zoufalý stav takové spolenosti nedokazuje jasn, že nejlepším na ono

zlo lékem byl by návrat k zásadám kesanským a ochotné uznání

morální nadvlády církve nad národem nakaženým bezbožností? Ano,

zajisté! Jediným bezpeným základem života spoleenského jest uvedení

nauky od církve hlásané jak v soukromý tak i ve veejný život

národa pod nejvyšší nadvládou námstka Kristova, jehož otcovské

prostednictví mají uznati jak osoby vládnoucí tak i poddaní; jen tehdy

nedozná íše nikdy ani útisku se strany vlády ani vzpoury se strany

poddaných.
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Víra, že taková theorie spoleenská jest protivná nejen pochy-

bovam, nýbrž i katolíkm bázlivého ducha, kteí nesmjíce smle

do oí pohlédnouti existujícím zásadám, aby z nich nemuseli vyvoditi

nutné dsledky, chtjí jako opportunisti hledti jen na bezprostední

následky, a to ne ve vlastním, nýbrž nepátelském táboe. Místo uvažovati

o tom, jak blahých možno ekati skutk z toho, když by se všichni

katolíci seadili pod jedním vdcem a jedním praporem, kteí by

psobili jako jeden muž dle zamýšleného a od hlavního vdce po-

tvrzeného plánu, oni tesou se strachem pi pomýšlení na onen kik,

který ihned strhl by se v táboe atheist pi pohledu na smle vztýený

katolický se znakem vrnosti a poslušnosti k církvi, nejen v soukromém,

nýbrž i veejném život. Zdaž celý svt — pravím — nezvolá, že

chceme lidstvo uvésti zpt do stedovku, bez ohledu na postup civilisace

a výstrahu djinných zkušeností: „Ovšem", tak dí naši protivníci, ale

ptám se vás opatrní bojovníci, zda máte njaký prostedek uzavíti

ústa nedovrcm, netleskajíce jejich bezbožným theoriím? Pokud ne-

vrátíte se zpt až k starým pohanským ideálm, potká nás vždy výitka

fanatismu. A zdaž jest hodno vzhledem k takovým protivníkm pára-

lysovati hlavní síly a spasitelný vliv kesanství umenšiti? Smle radji

ame se pod náš prapor a svolejme pod vítzné heslo všechny vící,

a zaruuji se, že jen tehdy odprci naši budou nás respektovat, když

náš zástup, mocným potem a silný kázní, pohrozí opravdu jejich

vlastnímu táboru. Kedávno uvedený dkaz osvobodí mne od dkazu
té pravd}^.

Ale ješt jiný jest zástup v katolickém táboru, jenž se protiví

vlivu církve na veejnou správu spíše ze zásady než z obavy ped
bezprostedními následky. Zástup skládají hlavn hlasatelé neodvislosti

vlády, kteí nepiznávají církvi právo ani duchovní kontroly nad iny

svtské vlády, omezujíce vliv její na život soukromý, a to jen v kostele.

Opírající se o špatn pochopená slova Spasitelova: „Království moje

není z tohoto svta" (Jan 18, 36), povrchní ti kesané rádi Aádli

v tch slovech rozhodné a bezpodmínené zavrhování všeho míchání

se církve do života veejného. „Nechce-li míti Syn Boží", praví oni,

„úasti ve spoleenských a politických sporech svého národa, pestávaje

na ukazování cesty k spasení jednotlivým lidem, jakým tedy právem

Jeho nástupci a sluhové chtjí se míchati do správy státní, jež nemá

nic spoleného s Božím královstvím ?" Abychom pochopili celou bez-

podstatnost toho rozumování, teba pihlížeti nejprve k té okolnosti,

že Spasitel obžalován z touhy po korun odpovídá Pilátovi na otázku,

1
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zda jest králem. A že Pilát ruzumél tu otázku ve významu království

svtského, jež iní prlom v panství ímském, Kjistus odpovídá nejprve

klada'', že jest králem, ale hned potom vykládá, že to království není

rovné královstvím zemským, nýbrž že je pvodu nebeského, že jest

tou nejvvš.ší moci, kterou Buh má nad všelikým tvorstvem, jejíž

plnost udlil Kristu jako lovku: „Dána jest mi všeliká moc na nebi

i na zemi", a kterou opt Kristus jistou mrou církvi svil... _Kdo

vás slyší, mne slyší ..." To království není svtským ani svým pvodem
ani úlohou; není však úpln mimo svt: i-íše a správy politické nejsou

mu cizí, ale podléhají jeho všeobecné vrchní vlád ve všem, kde se

stýkají se sv mim a spasením. Totéž Pln Ježíš na témž míst dal

Pilátovi na vdomí: ,,Xeml bys žádné moci proti mn. kdyby ti

nebylo dáno shry" (Jan 19, 2). ímž nepochybn oznamuje, že zemští

vládcové od Boha mají vládu a že ped Xím tj musí skládati

z jejího užívání. Xaopak ízení íše jest tak povinností stavu, jako

zasedati na soudcovském tribunálu, nebo na professorské kathede,

musí vydati poet ze svých in nejen na suud Božím po smrti,

nýbrž i ped tribunálem svdomí, ped úadem ustanoveným od samého

Spasitele k stráži království jeho na zemi, s mocí svazovati a roz-

vazovati všechny bez výjimky. Sami stoupenci absolutní neodvislosti

vlády uznávají, ovšem že jen poloviaté právo církve kontrolovati

nejen soukromý, nýbrž i veejný život svých duchovních oveek;

nebo kolikrátkoli poínají se poddaní bouiti proti svým panovníkm,

hned kormidelnici spoleenské lodkv odvolávají se na duchovenstvo,

nebo na námstka Kristova, abv mocí od Spasitele obdrženou vyzval

Spurné k poslušnosti, pipomínaje jim, že dlužno dáti císai, co jest

císaovo. Jak rádi slyší tu oni onen rozhodný výrok knížete apoštol

vydaný od nástupce Petrova: -Poddáni tedy bute všelikému lidskému

zízení pro Boha, buto králi, jako Nejvyššímu, aneb vladam, jak

od ISho poslaným, k potrestání zloinc a k pochvale dobrých; nebo

tak jest vle Boží!" (I. Petr 2. 13.) Avšak když zneužívání pochází

shry a tentýž neomylný tlumoník vle Boží stav se na ochranu

utištných, ozve se k utiskovatelm slovy mudrce: „Protož slyšte,

králové, a rozumjte . . . nebo dána jest vám moc od Pána, a síla od

Xejvy.'šího. kterýž tázati se bude na skutky vaše, zpytovati bude

myšlení, ponvadž jsouce služebníci království jeho, nesoudili jste

práv . . . aniž podle vle Boží chodili jste, hrozn a brzce ukáže se

vám. nebo nejtvrdší soud na tch. kteíž pedstaveni jsou, vykonán

bude. Chatrnému zajisté propjuje se milosrdenství, ale mocní mocné
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muky snášeti budou." (Moudr. 6, 2. 6.) Tu hned povstává vzbouení

a zdšení, že církevní úad míchá se do oboru vládních zájm, za-

pomínaje, že svené mu království není z tohoto svta. A pece
povinnost ukázati cestu panujícím tak spadá do oboru pastýského

úadu námstka Kristova, jako volati poddané k povinnosti — a to

práv jest jeho nevyrovnatelnou dstojností, že stejn jsa vzdálen od

pochlebenství jako od bá^cn, na jednu i druhou stranu hlásá bez-

ohlednou pravdu. Odtud však nikterak neplyne, že by církev mla
míti bezprostední úast ve správ veejné, ježto povinnost tu dal

Tvrce svtským vládcm, avšak má nepopiratelné právo díve hlásati

zásady, na nichž má býti ízení íše založeno; a potom povolávati

k zodpovdnosti ped svj duchovní tribunál každého, jenž moci své

zneužívá a neužívá jí dle vle Boží. Proto církev neídí, nýbrž soudí;

neustanovuje íšské zákony, nýbrž hlásá, zda zákony ustanovené od

pravé zákonodárné moci se shodují s jedinou neomylnou normou

všelikého zákonodárství, se zákonem Božím.

Cíikvi proto náleží varovati a žádati jménem Tvrcovým, aby

Jeho nejvyšší moc byla od vlád uznávána a aby byl brán zetel na

poslední cíl lovka od íšských zákon, t. j. aby každý oban ml
prostedky ku spasení zabezpeeny. Písluší tedy církvi bdíti nad tím,

aby všecky organy výkonné svdomit plnily své povinnosti, jedin

z ohledu na chválu Boží a obecné dobro; pak aby rádi se podrobovali

vlád ve všem, kde ona nepekrauje hranice svých práv, unikajíc

všelikému sobectví a tím více násilí i v pípad nezákonného vystupování

vrchností. Církev naklouje všechny obany k náležitému plnní po-

vinností jejich stavu, nikoli pomocí branné moci nebo jin^xh njakých
materielních prostedk, nýbrž jedin napomínáním a duchovními tresty,

které jsou jen pro vící a o spasení dbalé strašnými, avšak materielní

škody nikomu nepsobí.

Jednajíce o pomru vlády k církvi, nemžeme opomenouti výitky

inné obyejn theorii bratrského spolupsobení vlády svtské s du-

chovní; výitka ta jest erpána abych tak ekl z pesvdení, jež

dokazuje, že íše katolické, poddané skuten vlivu obou mocí, nejen

nepožívají vyššího blahobytu než ty, které úpln se odtrhly od církve,

nýbrž že v mnohém ohledu znan stojí za nimi, zvlášt pokud se

týká síly vlády a zevnjší moci íše. Abychom se zbavili té výitky,

musíme nejprve vymeziti pesn, co to jest íše katolická, a na em
záleží blahodárný rozvoj íše? (P- »i)
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Výstava spolku výtvarných umlc „Mánes'' v Brn.
I.

Péí „Klubu pátel umní" dostalo se nám do Brna vzácné koUekce
„Mánesa", toho ilého a podnikavého spolku umlc v Praze sdru-

žených, který tak estné obstál hned pi svém prvém vystoupení ve Vídni.

ekali jsme v „ Mánesu'* hned celé, hotové umlce, poctivé pra-

covníky a — nesklamali jsme se!

Brno nemá zvláštní výstavní místnosti dosud. ..Klub pátel umní"
získal volnou pes .«;vátky velkononí místnost kreslírny v eské technice.

Místnost tedy ne práv „výstavní", ale prostranná, svtlá a pece jaksi

„naše". Výstava psobí ladným celkem a odpovídá dílm zde vy-

staveným v plné míe. Jest útulno a milo v té výstavce! Sál rozdlen
jest plentami ve ti oddíly. Plastiky koncentrovány jsou z ásti kolem
velké práce Suchardovy „Mzda", ostatní, Salounovy „Žhavé kvty"
a „Podobizna", dále Pekárkova „Zpovd" a „Hrabaka" na zvláštních

podstavcích ve tyech hlavních bodech výstavní místnosti. Uprosted
sálu umístna jest kollekce umleckého prmyslu od Nmce.

Hned pi vstupu do výstavy upoutají pozornost vaši dv erstv
a rázovit zachycené studie od Jaroslava Špillara. Jsou to Chodové!
Z obou obraz vane zdravý vzduch venkova i štstí obou tch lidiek,

pravých to živých pendant. Zvlášt upoutá dve chodské, které „Na
blidle" kropilo plátna, sluncem celé jakoby zalito prohlíží si vás jako
nového zvdavce, a po sluncem osvtleném zdravém oblieji hraje jí

šelmovský úsmv. J. Spillar je eský Uprka. Žije mezi svým lidem
na Chodsku a pirostl k nmu celou svou duší.

Karel íSpillar, bratr Jaroslavv, je v umní pravým opakem
svého bratra. Jeho umní, jeho touhy nesou se do hluku a šumu
velkomsta k vyšší aristokratické spolenosti, kde hledá svoji látku

k obrazm. Své paížské elegantní dámy pedvádí vám s graciosností

pravého gourmanda ženských typ. Podává je takové jemné, vn
znavené a kehouké, tak jak je ve velkých mstech vídáme. Karel
Spillar však nejde daleko pes vyjádení svého modelu, akoliv jeho
typy jsou oduševnlé, poutají, jako ta hovící si v polosnní dáma
v bílém šat, sedící kdesi v stinném zákoutí zahrádky.

Veliký komponista, jehož požadavkm k vyjádení myšlenky
P'.ostý model naprosto nepostauje, mistr kresby jest Jan Preisler.
Zde na výstav presentuje se pln dvmi trojdílnými kreslenými
komposicemi, z nichž nazval prvou ., Velikonoce" a druhou „Vánek".
Velikonoce pipoutají na dlouho k sob každého pozorovatele nejen
ve výstavce samé, ale i mimo výstavu trvalým dojmem. V prvním poli

obrazu vidíme ono slavné vyzvánní pi Gloria na Zelený tvrtek.
Zvony venkovského kostelíka slavnostn se rozhoupaly. Oduševnl
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každý koutek staré vže. Jakési svtlo zalilo ji s rojem andl bíK^ch,

kteí roznášejí slavný ten hymnus do chudého kraje. Tam do duše

ubohého pasáka (na prostedním poli obrazu) zalehl tak mohutný ten

souzvuk. Sedí tu u stáda se svým psem ovéáckým na tiché stráni

ovocné, zadumán, dojat ímsi nevýslovným s pohledem upeným do
neuritá. Poslouchá! Zatáslo jím nco nepochopitelného, velkého —
v tesknot upel svj pohled do dálky k ddince. Ped ním vyrstá
nyní posvátný obraz ukižovaného Krista, tak jak ho vždy v šerém
kout jich chudého kostelíka vidíval. Tetí ást obrazu vzpomíná na
tu bolestnou, bledou tvá Krista v šerém koutku kostela osvtlovanou
blikáním vné lampiky. Komposice tžká, zde však šastn rozluštna.

Dílo Preislerovo jest jedno z prvních z výstavy „Mánesa", hluboké,

požehnané.

Druhá myšlenka jeho je znázornný „Vánek" letícími postavami

od lehkého vtérku líbajícího kvty až k pronikavému zavanuti vtru,

jenž nejen ševelí rákosím, nýbrž ohýbá vršky úctyhodných topol.

Vkusná úprava dl Preislerových úinek jich ješt zvyšuje.

Súastnním se výstavy díly Ant. Slavíka dostalo se nám
milé a vzácné píležitosti poznati vynikající ten talent mezi eskými
krajinái. Výstava tato obsahuje tyi výborná díla Slavíkova.

„Bízy" Slavíkovy, které umístny jsou na estném míst výstavy,

pipraví každému vzácný požitek jak zvolením thematu tak milého,

tak procítným provedením nesnadného úkolu toho. Bízový les, tak

jak jste ho vidli nkde na venkov, cítíte se za okamžik stojíce ped
obrazem hned v nm. Procházíte se rozradostnni v tch mkkých
bílých bízách, radujete se z nich — omládnete! Dílo, které hodno
jest mistra.

Druhý obraz Slavíkv „Podzim" jest plným nálady a procítnosti,

svdící o píli a studiu pírody.
Jeho „Stechy' vidím zase nahozeny na plátno s takovou vervou,

jakou vyvinouti v sob mohl jen lovk náladou tou do poslední žilky

chycený — uchvácený. (Polední parné slunce bijící do stech.) Nálada
v tomto obraze jest momentn jakoby zachycená a siln podaná.

Zdenky Braunerové aquarel, motiv ze Staré Prahy, jest plný

piety a pochopení. Zd. Braunerova vytvoila již celou adu pohled
na starobu Prahy mizící ped banálním inžovnictvím a její obrázky
zstávají nejlepšími, jež v tomto smru byly dosud podány. (O. p.)
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Slovinské písemnietví v roce 1900,

Eeeruje ') — a.

Zisluhou ..Matice slovinské". -Družby sv. Mohorja" a — last,

but not least — obou zábavn-pouných asopis ..Lublaského Zvonu"
(te redaktor nejlepší vbec poeta, co ho Slovinci mli, Ašl-ere) a

„Domu a Svta", te redaktor bratr y Dr. Frant. Lampelio, jehož

ztráty tak hned nikdo nenahradí Slovincm, jehož ztrátou utrpla také

redakce ..Domu a Svta'- nejenom tím, že asi dokonení jebo studie

..O Lepoti". t. j. kráse, sotva kdo dovede tak populárn a peee
s celým aparátem vdeckých známostí podati a že odpadlo pokraování
na nejvýše zajímavých „Sociálních vzpomínek" od Dr. J. Krelca [hodlá

prý v nich pokraovati v asopise svém, majícím ráz ist socialistický],

nýbrž i proto, že vedení listu od letošího roku ve dvojích rukou jest,

ímž po našem soudu jednolitost trpí, a obtavostí a podnikavostí

nkolika tirem nakladatelským, vytýkáme zvlášt firmy A. Gaherseka,
Kleinmaijero Bamherga a Schicentnera,^ literatura slovinská ile a

bujae zaíná se rozvíjeti. O tom svdí pedevším vydávání souborných
spis pedních representant krásného písemnictví. Tak Kleinmayer
& Bamberg- podjali se vydání sebraných spis Josipa Stritara. Stritar

svým „Zvonem", který poal roku 1870. vycházeti ve Vídni, položil

novému slovinskému písemnictví pevný a zdravý základ. Jeho básn,
povídky a romány sloužily mladým literátm správností, istotou jazyka
a poetickým vzletem za vzor, a jeho duchaplné, tebas tu a tam ostré

kritiky, mnohé plevele uchránily pole písemnictví slovinského. R. 1900.

vyšel Vn. a poslední svazek jeho sebraných spis, obsahující krom
starších, i novjší jeho práce, a to jak básnické, tak i prosou psané.

„Olga" zove se povídka veršovaná, jejížto hrdinou jest lovk slaboch,

který svou nerozhodností odpuzuje od sebe své štstí. Zvlášt krásné
jsou jeho „Dunajské sonety". Z prosaistických píspvk zajímavý jest

zejména lánek o Levs tikoví a dále jeho „Dopisy z Vídn" (Dunajská
•pisma), v nichž si stžuje do zneuznání jeho literární innosti novellistové

a romannové. Xež „Lubl. Zvon" praví, tebas že autor pi svých po-

vídkách jaksi dle vzor cizích se ídil, tož pece zásluh nemalých má
o to, že uvedl do slovinské literatury rzné druhy krásné prosy,

nevydávaje nikterak imitací za svj, ist svj plod. Z román jeho
nejlepší, ponvadž pekypuje skuteností, jest v Sodnikov. povídka
pHudi stric" (Zlý strýci a drama „Logarjevi" (Hajní).

Totéž nakladatelství vydává sebrané spisy, te asto v novinách
jmenovaného Tavara. Dx. Ivan Tavar — napsal Eugen Lamp —
nelíí života tak, jakým jest. nýbrž tak, jak zajímá^ poutá. Tím
charakterisován smr jeho literární. Ivan Tavar je romantik; jako
romantik pohybuje se však ve svém svt neobyejn dovedn; a

•) Použito »Lubla?kého Zvonu' , »Domu a Svta« a lánku J. Milakovice
v sarajevské »Xad«.



326 Písemnictví a umní;

vytýká-li mu Eugen Lamp, že se honí za „efektem", nelze upíti že

ho vskutku umí docíliti. Umí tenáe strhnouti tak, že ani nepozoruje
(aspo tu a tam) nepravdpodobnosti karakteni a situací. Zdali skutené,
jak upevují protivníci jeho, ml úmysl napadati morálku kesanskou,
nevím, ale spíše bych ekl, že ne, nýbrž že psal — inu, jak to bylo

a jest v mód do dnes. Svazek IV. (r. 1900. vydanýj obsahuje tyto

práce: Tiberius Panonicus, Kuzovci, Vita vitae meae a

V Žali. Kejlepší jest „Kuzovci". V povídce té líen jakýsi druh
zlodj, kteí povrivými protedky domnívají se státi neviditelnými.

Láska arci hraje tu hlavní roli. „Lubl. Zvon" slibuje až po ukoneni
všech jeho spis pinésti o Tavaru obšírnou studii. Nakladatelství

L. Schventnera vydává zase sebrané spisy Jánka Kersnika a Ivana
Trdiny Janko Kersnik zajisté po Juricovi patí k nejlepším a nej-

oblíbenjším povídkám slovinským. Líí hlavn život malomstský
(vesnický), jehožto smšnosti tepe ostrou satirou. V prvním sešit

I. svazku jest obsažen román „Cyclamen". jenž prý nejlépe karakterisuje

Kersnikv spisov^atelsk}' temperament, jeho humor, jeho duchaplnost.

I „Dom a Svt" chválí román ten, tebas prý dj nevyvíjí se jaksi

sám sebou, nýbrž mnoho se ponechává náhod. Druhý sešit obsahuje

román „Agitátor".

Co se pak týe Ivana Trdiny, možno o nm íci, že tak n á-

rodního, lidového spisovatele, a to nejen co do jazyka, nýbrž

i slohu, slovinská literatura nemá. Slovinci na „dolensku" mají v jeho

spisech fotograficky vrn zachycený svj život s jeho strastmi a radostmi.

Nakladatelství Andreja Gabršeka vydává dv knihovny, jedné

název „Slovanská" a druhé ,,Salonská knjižnica". Onano jest už

staršího data, a pináší vedle pvodních slovinských (starších) prací

peklady ze všech možných slovanských literatur, i náš Kosmák
tam zastoupen. V posledních íslech jsou pedklady našeho Klecandy
(Na bojišti) a Gabriely Preissové (Mladost) a Svatopluka echa (zvlášt

krásná jeho povídka: Jestáb contra hrdlika); tato data novjšího a

také — inu, pro salon urená! — dražší. Vyšel v ní peklad Shakes
p carova „Hamleta" od Ivana Cankara. Peklad se všeobecn chválí,

sám f František Lamp dí, že Cankar mže Slovincm dáti pravého

Shakespeara. (Je to II. svazek sal. knih.)

Redaktor „Lubl. Zvonu" vydal vloni u Kleinmayra & Bamberga
tetí svazek svých básní. Jsou v ní sebrány práce geniálního ducha

z pedchozích tí let, a tož ve IV. oddílech. První obsahuje lyriku,

druhý cestopisné dojmy z Itálie, tetí epiku a tvrt}' satiru. Vtšina
jich vyšla už díve v „Lubl. Zvonu". Už v dívjších referátech zmínil

jsem se o Aškercovi jako básníku par excellence, zejména co se týká

balad nemá sob rovného mezi Slovinci. Jeho dikce baladová pipomíná
našeho Sládka, a vbec co do výrazu a ovládání jazyka vyrovná se

mu u nás krom onoho jen ješt Machar a z mladých Opolský. A vru
zaslouží, že Slovinci hledí s jeho poesií seznámiti i Nmce. Uinil to

velmi zdaile Dr. Oojmir Kr&k ve svém spise: „Anton Aškerc. Studie

mit Ubersetzunsproben."
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Kromé Aíkerca dlužno zmínit se o Dragutinu Kettem a Otomi

Žaoaniovi. Oneu pedasné odebral se na onen svt. Po smrti jeho

vyšla sbírka jeho básní s úvodem Aškercovým u Schwentnera. Narodil

se r. 187''. v Premu i skoniv s vybornvm výsledkem gymnasialní

studia, bvl nucen za.^toupiti vojenskou službu (na ti léta . Onemocnv
však bvl propuštn, abv umel jako — civilistal Ped smrtí na radu

Aškercovu prodal své bá>n Schwentnerovi ve prospch „Podprného
spolku slovinských akademik ve Vídni". 25 dubna r. 19U0. zemel
v 23. roce vku svého. Aškerc karakterisuje ho takto: Kette nosil

v prsou svých nžné srdce, jehožto jemn stíbrné struny rozezvuely

se pi každém sebe slabším dotyku vnjšího svta: jeho duše byla

citlivou fotografickou camerou. jež zachycovala všecky pestré obrazy

tohoto svta. Kettv život byl ven a ven život poety. Co zažil, co

cítil a co vidl, to vše vyjadoval v sladké slovinské poesii." Jako
jeho druhové Cankar a Zupani podepisoval se ruským pseudonynem
(Michal Michajlovi. Nkteré jeho milostné písn jsou pravými skvostv.

Zvlášt krásny jsou jeho sonety a ghazely.

Oton Zupani sebral v knihu své básn pro mládež, jež uve-

ejoval ve «Vrtcu- a ve „Zvonku", z nichž mnohé sotva pro mládež
budou se hoditi, ježto jim neporozumí. Za to ísla jako >Zarki".

„Božji volek". „Na kolena" a j.0 Indiji Koromandiji- jsou pravou

poesií pro dti.

Známo tenám už z jiného místa _ Hlídky" (Rozhledu;, že vloni

konali Slovinci stoletou ronici narozenin Dr. Fr. Prei-ema pravého

to — abych tak ekl — tvrce a kísitele slovinské poesie. Památku
té ronice oslavil .Lubl. Zvon" vvdaním zvláštního alba jako 12. íslo

téhož asopisu obsahující vesms lánky jak prosou, tak veršem psané

výhradn k osob velikého bsánika se odnášející. Pispli i cizo-

zemci, z Cech: Jar. Borecký íPrešeren v nejnovjším . vydání j. ze

Švéd: Alfred Jensen a z Charvát: Dr. Mílivoj Srepel. Kleinmayr
& Bamberg vydali pak ve skvostné úprav jeho básn (Poezije

Drja. Fr. Prešerna. Uredil skriptor L. Pintar). Kritik .Lnbl. Zvonu"
není však úpln 5pok< jen ni s textem ni s illustracemi. jež poídil

A. Karpellus.

Družstvo sv. Mohorja vydalo vloni pokraováním VIL svazek:

;,Djin Písma svatého" od Dr. Fr. Lampeho. dále modlitební knihu:

„Píprava na smrt", 52. svazeek Veernic, pak Kalendá a druhý
svazeek -Pesmarice" a zvlášt zajímav psaný životopis Slomšekv.
Napsal jej professor Dr. A. Medvd. Vylíiv jeho mládí, studie a

potom jeho psobení jako knze a biskupa, líí dále .'^lomšeka jako

spisovatel (a to naped jako básníka, pak biografa a konen jako
církevního spisovatele), na to vnuje mu pozornost, jako uiteli národa.

Krom toho zmiuje se o jeho lásce k vlasti atd.

Z publikací „Matice slovinské" dlužno se zmíniti o sbírce ^-Obrázk
a povídek" Front. Ks. MeSJca Po soudu _Lubl. Zvonu" význanou
známkou všech jest. že se koní všecky, až na nejlepší -Moje potí",

kterážto rta jest jakousi apotheosou matkv. apotheosou milené dvy,
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dvou drahých zniených srdcí ženských, desonancí. Všecky práce iní
na tenáe dojem, jakoby život b}'! v srdci autorov zanechal jakési

prázdno. Kritik .,L. Z.'' vytýká mu taká nedbalost ve píin komposice.
Z dramatických prací zasluhují zmínky „Rokovnjai" (Tuláci).

Autor: Fr. Govekar. Látka vzata ze stejnojmenného románu Juriovo.
Kus ml znamenitý úspch. Úspch ml v také drama: „Jakob Ruda"
od Ivana Cankara- a pak kusy Askercov)/: „Izmajlov" a „Red sv. Jurja"

(Rád sv. Jií) a „Tujka". A konen E. Ganda „iSin". jenž se vy-

znauje krásnou technikou a charakteristikou.

Ruské msíníky roku 1900.

Napsal AuG. Vr.ZAL.')

Ruské msíníky mají zvláštní, od evropských lišící se urení, by
odrážely spoleenské nálady a proudy. Kdežto v západní ^vrop dle-
žitou úlohu v politice hrají novin}', v Rusku hrají úlohu tu asopisy.

Tak v druhé polovici 18. století objevily se „satirické" asopisy,

v nichž tepány spoleenské nedostatky tehdejší. Poátkem 19. století

vystídaly je asopisy polemisujíci o starém i novém slohu. Od ticátých

let thematem polemiky v asopisech jeví se ostrý boj slavjanofil se

západníky. Konen v šedesátých letech ruské asopisy nabývají zbarvení,

podobajícího se ponkud evropským politickým stranám se zvláštním

národním odstínem. Literarn-publicistické bojovné síly sousteují se

kolem tlustých msíník, jako byly Sovremennik . X krasová,
R u s s k i j Vstník M. Katkova. k nimž pozdji pibyly Vstník
Evropy, Russkoje Slovo. Dlo, Otest vennyj a Zapiski
(místo Sovremennika) a jiné. Xoviny vtším dílem byly bezrozdíln

zbarveny, jen mimovoln a nerozhodn kloníce se na tu neb onu
stranu; odhodlaly-li se noviny postaviti se na uritou pdu, vzdalovaly

se obyejn ze svta konkrétních zjev. Jestliže v poslední dob pe-
vládající význam msíník v píin ..vedení" pobledl, pece není

pozorovat, že by úlohu ..vedení" pevzaly noviny. Za to však je

pozorovat, že tlustý msíník je na cest k zvrhnutí se i bude vytlaen
neb aspo obmezen v kruhu své psobnosti a vlivu. Ale nebude vy-

tlaen novinami, nýbrž msíníkem nového typu se zmenšenjnni nároky
na vedení, ale se snahou rozšíit svoje tenástvo, s mén cenným
literárním materiálem, ale podaným populárnji a názornji pro širší,

mén vzdlané kruhy. Dívjší a vtšinou i nynjší tlusté msíníky

') Užito lánku »Obzor lusskoj peati« v Literaturném Vstníku,
poznámek v Žizni, Eusské Mysli a Knižkách Nedli. — Sta tuto vnuji
zvlášt tm pániim, kteí by rádi njaký ruský asopis odebírali a pro známou odlouenost
— nechceme-li silnjšího výrazu užíti — ruského trhu vhodného vybrati si nemohou,

jak si mn mnozí stžovali tážíce se o radu.



Ruské msíníky roku 1900. 329

jsou velmi veliké a drahé; odbírat je mohli poaze zámožnjší vzdlanci.

Ale nyní dívjší aristokratické tenástvo, potem dosti skrovné,

vystídalo tenástvo z lidu. jemuž tení stává se také vezdejší potebou,
které však podobn, jako všecky jiné svoje potebv. mže také potebu
tení upokoj ovát jen plody menší ceny. Jako tlesné nasvcení lidu

nepotebuje zvláštních labužnických píprav a dje se rvchle. tak

i duševní strava lidových tená musí být prosta a rychle osvojitelna,

protože lid nemá mnobo asu, který mže vnovati tení. Takovvm
požadavkm hledí vyhovt nkteré nedávno založené msínikv. na
píklad Zurnal dlja vsch (asopis pro všeckv;. na který ped-
plácí se v Rusku ron 1 rubl. nebo Ježemésjanyja soinnija.

Zvrhnutí se starých, tlustých msíník pozorovat na zejmém
zhoršení obsahu. Obsah nynj.sích msíník nesvdí o takové peli-

vosti ve výboru lánk, jakou se vyznamenávaly svého asu na piklad
Ot estvennyja Zapiski. nad jichž obsahem bdli Xkrasov,
Elisjev a Sals'kov. Dívjší msíníky mly uritý smr. nvnjši
vtšinou hovji eklekticismu. uveejujíce i takové lánky, jejichž

názory neodpovídají názorm redaktorv. Ostatn nyní není v Rusku
ani dívjších obratných redaktorv, ani velikých spisovatel minulé doby.

V ele souasného asopisectví stojí petrohradský mírn liberální

„Vstník Evropy", na který pedplácí se v Rusku 17 rublv u nás

19 rubl/. Založen roku 1866. nkolika vynikajícími petrohradskými
professory universitními (M. M. Stasjuleviem. AI. Pypinem a j.), kteí
opustili kathedru, by se vnovali innosti spoleenské. -Vstník Evropy"
v osob svých nemnících se redaktor zdaile spojil publicistickou

ohlasnost s vdeckou chladnokrevností a objektivností. Mužové šedesátých

let, hlavní spolupracovníci _V. E." soustedili svmpathie na ideách

této doby znovuzrození, ale nikoliv ideách výstedních, nýbrž mírných,

pi emž jako zástupcové vdy právnické pedevším hájí loyalnost.

„Vstník Evropy" nebyl nikdy asopisem pro široké kruhy: vysoké
pedplatné, vystíhání se všeliké reklamy a jistá suchoparnost zpsobily,

že „V. E." stal se asopisem -vyvolených", aristokratickým asopisem.
Osvícení hodnostái ruští a uenci, chtéli-li se obrátit k spolenosti,

uveejovali tu své práce. „V. E." vynikl také vážným a objektivním

posuzováním souasné vnitní politiky ruské a hlavnícb zjev spoleen-
ského života. „Vnutrennje obozrnije" asopisu toho podává
možnost kriticky sledovat djiny ruského zákonodárství a správy za

posledních 35 let. oddíl pak „Iz obšestvennoj chroniki" poskytuje

cenné látky k obeznámeni se se spoleenskými proudy života ruského
v dob té. Tak pkných pehled nemá žádný asopis ruský. Vytýkati

možno „V. E.". že píliš mnoho místa v pehledech svých vnuje
polemice sRusským Vstníkem, Moskovskými Vdomostmi
a Graždaninem, které nvní pozbyly všeho významu, a málo si

všímá souasných proud, pohlížeje s nedvrou starce k nov}'m
literárním jménm. Mimo to pi hojnosti cenných vdeckých prací

pozorovat chudobu a jednotvárnost belletristického materiálu. V poslední

dob není ve „V. E." žádné kritiky, a jen málo hospodáských lánkv.

Hlídka. 23
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Prvnim belletristou „V. E." je Petr Dmitr. Boborykin (nar. 1836).

jenž loni slavil tyicetileté jubileum své literární innosti. Boborykin
každého roku v prvních sešitech „V. E." uveejuje své romány a

novelly. Boborykin je veleplodný letopisec našich dn a všestrann
vzdélaný spisovatel. Za 40 let napsal pes 100 svazk rzných dl
belletristických, kritických, literarn-historických, filosofických a che-

mických. Hlavní vášní tohoto spisovatele je pekvapující vdychtivost,

hraniící se zvdavostí. VÍ. Spásowicz praví o nm: „P. D. Boborykin
má um, jak se íká, neposedný, vždy hybný, fantasii živou, veliký a

ostrý pozorovací talent. Sotva postižitelné nové nálady, nové stavy

vdomí, sotva vyklubávající se nové typy lidí Boborykin chytá takka
v letu." Takové vlastnosti pro letopisce souasnosti a umleckého
korrespondenta o ruském život v jeho nejnovjších projevech jsou

velmi dležitý. Ve své autobiografii Boborykin vypravuje, co všecko

studoval. V Kazani poslouchal pednášky na fakult právnické, obíral

se chemií, pešel na fakultu fysiko-mathematickou v Jurjev, studoval

lékaství. Pozdji v Petrohrad poslouchal pednášky Lochvického
i Kostomarova, navštvoval veejné pednášky v Petrohrad i Moskv,
kde studoval na universit ímské právo, filosofii a národní hospodáství,

v Petrohrad pak státní právo. V Paíži navštvoval pednášky v Collge
de France, v Sorbonn, v lékaské škole, v museu a škole krásných
umní, studoval filosofii djin, všeobecné djiny a francouzskou literaturu,

politické vdy, djiny umní, pírodní vdy; v paížské konservatoi
navštvoval pednášky o divadelním umní, uil se deklamovat. Umí
rusky, francouzsky, nmecky, italsky, anglicky, polsky, španlsky, uil
se též eštin, latin a etin. Tato neukrotitelná nenasytná touha po

vdomostech, peskakující od pedmtu na pedmt bez ídící ji idey,

mní se ve zvdavost. Boborykinovi bylo patrn všecko jedno, co studuje,

jen když studuje. I v dílech svých líí lhostejn všecko, co se na-

skytne, jen aby popisoval. Není thematu, o které by se nezajímal,

není pedmtu, jemuž by nevnoval pozornosti. Ale pozornost ta není

hluboká, nesnaží se odpovdt na otázku o smyslu našeho života, nýbrž

Boborykin lhostejn pozoruje všecko jako letopisec, jenž v dob míru
líí plesy, obleky dam, v dob války pak hrzy válené. Ze zvdavosti
povahy své Boborykin všude nahlédne, chce všecko zanést do svého
letopisu. Ale nemoha všeho obejmout, kupí zjevy, tídí je, snaží se

podat souvislý obraz života, a se mu to zídka podaí. Ale pes to v jeho

umleckých korrespondencích o posledních tyiceti letech ruského
života je mnoho duchaplného a cenného, pravdivého i nepravdivého,
na rychlo zapsaného i pronikav uhodnutého. Povrchnost Boborykinova
jeví se na p. v tom, že mluv asto o síle ruského kupectva, nikde

nenakreslil socialn-psychické síly jeho, píliš mnoho pak místa v ro-

mánech ze života kupectva vnoval milostným dobrodružstvím kupcv
a jejich žen. Letos ve „V. E." Boborykin uveejnil málo zajímavou
novellu „Odnoj porody".

Ostatní belletristická díla, jež vycházívají ve „V. E.". zídka
zasluhují pozornosti. „V. E." dává pednost spisovatelm, kteí už mají
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„zásluhy". Setkáváme se tu asto s Avsjenkou, Golovinem. hr. Saljasem

a podobnj^mi veliinami drubého a tetího stupn. Ve „V. E." 1900
uveejnila V. Dmitrijeva román „Cervonnyj chutor" a sentimentální

povídky ze života lidu „I z zapisok zem sk ago vraa"; A. Novikov

v román „Po zákonu" illustruje ošklivé stránky selského sociálního

postavení, v živ a teple napsané povídce „Soldatka" licí abnormální

poádky vesnické, kde ženatí mužové asto bývají odvedeni k vojsku

a ženy zanechávají ve vsi. V rozvláném román Maxima Antonova
„Dub rovin" vidíme dožívající typ šlechtice, nikým nevychovaného,

nevzdlaného, jenž prostopášnými kousky na vsi získá smutnou slávu

Don Juana, ztrácí všecku est, svdomí, rozsévá kolem sebe zlo, stává se

zbyteným pro jiné, i pro sebe sama. Nejzajímavjší prací ve „V. E."

jest novella Th. Romera „Sestry", líící souasné venkovské kupectvo

na pd pohlavní prostopášnosti. Novella V. Tomaševské „Jelena
Nikolaj evn a" vyznauje se naivní náruživostí i k chybám sedm-

desátých let a ukazuje, že i mezi nositeli tehdejších ideí byli pokrytci.

Mnohem zajímavjší než belletristická díla jsou vážné lánky
„V. E.", a nyní také nevynikají zvláštní cenností. V dívjších ronících

cenou vynikaly zvlášt lánky z djin literatury ruské od AI. N. Pypina,

který nyní píše velmi málo. V r. 1900. uveejnny ve „V. E." historicko-

literarní stati K. K. Arsenjeva „Po povodu odnoj ,Cvtušej
starosti'" (o básních A. M. Zemužnikova „Psni starosti", básníka,

jenž loni slavil padesátileté jubileum své básnické innosti;, lánek
Alexeje N. Veselovského „Byron ve Švýcarsku r. 1819.", lánek
N. Gujara „Iv. S. Turgenv i V. Gr. Blinskij", vzpomínky
P.M-né ^Iz vospominanij starej idealistki ob A. Iv. Grercen",
lánek V. D. Spasowicze „E voluci j a r o mana v XIX. vk" (podle

knihy Petra Boborykina „Evropejskij román v XIX. stol."),

nekrology L. N. Majkova od AI. Pypina i V. S. Solovjeva od K. Arsenjeva,

L. Slonimského, kníž. Trubeckého a Kuzmin-Karavajeva. — Z ostatních

lánk zaznamenáváme: charakteristiky nkolika filosofv od VI. Solovjeva,

„Moji vospominanija iz prošlago" od L. Zemužnikova, lánek
Iv. Janžula „Iz psichologii dtj", T. Voronova „Kresj anskaja
reforma v ju go-zapadnom kraje", A. Jeropkina „Vseslovnaja
volosf", Th. Zlinského „I z ekonomieskoj žizni drevago
Rima", Jevg. Markova „Zivaja duša v škole", Th. Tegnera
„Kresj anskoj e zakonodatlstvo", F. Martensa „Gragskaja
konferencija mira". Zajímavý jsou stati S. Rapoporta o Anglii,

P. Tverského o Americe, M. Sukennikova o Nmecku.

Básnmi do „V. E." pispívají: veterán ruské poesie A. M. Zem-
užnikov (nar. 1821), jenž pipomíná obanskou poesii N. Nkrasova,
a vedle nho dekadent Minskij. Roku 1900. „V. E." pinesl dramatickou
fantasii ve verších „Slep oj" od P. Solovjevé, napsanou hladkými verši,

ale nevynikající originálnosti.

Pedplatitel „V. E." ubývá; vloni ml pedplatitel 6873. To
lze vysvtlit jednak vysokým pedplatným, jehož nemže platit chu-

23*
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dobnjší tenástvo, dávajíc pednost lacinjším asopism, jednak

jistým doktrinástvím, do nhož „V. E." upadá, posuzuje souasnost

svými starými theoriemi. (P. d.)

K opravám diplomatáe moravského.
Píše Fk. Snopek, k. a. archivá v Kromíži.

CCXLI.

131. Biskup Jan. Hrad Mejlice, 22. listopadu 1378. — G. I. c. 12

Peet biskupova, v erveném vosku na pergamenovém proužku

poškozená. Záznam správn: littera pro ecclesia sancti Jacobi in PuMmir
et eius vicaria.

Pod ním vtší rasura. K tomu, co poznamenal Dr. Lechner, pipojuji:

Str. 120. . 8. originál: parrochialem.

CCXLH.
190. Týž biskup. Kromíž, 20. kvtna 1380. — Kopid pergam. foJ. S. I.

Str. 172. . 16. kopiá: et quod, ne: et quideni;

. 21. kopiá zcela zejmé: sub pna statutoruni, ue: sub peníV statutonmi.

Str. 173. . 4. expressawtur.

ccxLin.
202. Olomucká kapitola asi 30. zdH 1380. — Koncept statutu kapit. str. 2 7.

Str. 182. . 9. statut správn: molestarewtur et turbare/itur (scil. ecclesia Olom.

et bona ipsius);

. 16. statut správn: decreverunt observar.

CCXLIV.
222. Hynek Ondej a Vítek z Bystice. Olomouc, 6. ervna 1381.— P. /. a. o. a.

Starý seznam listin v diplomatái uvedený jest bezpochyby starý

katalog, jehož se nyní neužívá. Nalezl jsem zde originál, s devíti peetmi
na pergamenovjxh proužcích, z nichž, jak udává diplomatá, prvá, tvrtá

a pátá skuten schází; ostatní jsou více mén poškozeny.

Starého záznamu na rub není.

Listinu jsem uložil, dav jí zatím signaturu, jak svrchu udáno,

P. I. a. 5. a. Zní takto:

Nos Hinco de "Wistrzicz Andreas et Vitko filii nostri fratres

eiusdem tituli Significamus tenore presencium vniuersis quod bona et

matura deliberacione ac consilio prehabitis rite et racionabiliter valido

viro Bohuschio de Wistrzicz Haynczendorff propungnaculum ac villam

Perichdolsdorff cum siluis pratis pascuis aquis riuulis piscacionibus

montibus vallibus venacionibus ac omni iure et libertatibus que nosmet

ipsi habuimus et tenuimus prout eadem bona in suis limitibus šunt

distincta pro viginti marcis grossorum vendidisse duntaxat ad tempora

vité sue habendum tenendum et vtifruendum. Et cum venerabilis in
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Christo pater dominus dominus Olomucensis episcopus in terra Morauie

et bonis episcopalibus fuerit constitutus promittimus bona nostra fide

sine málo dolo predicta bona dieto Bohuschio vt premittitur coram dieto

episeopo asignare personaliter et resignare Ipso autem Bohusehio mortuo

tunc predicta bona absque omni inpedimento dilacione et contradiecione

libere et solute ad nos et heredes nostros devoluere debent et viee-

uersa peruenire. Testes autem huius rei šunt nobiles ae strennui domini

et viri Sthiborius de Cimburg Vnka de Maieezin Herseho de Rokytniez

Wenezeslaus de Doloplas Vlrieus de Cladnyk Alseho de Vistrzicz dietus

de Mrskles rogati ad premissa et vocati In cuius rei euidenciam nostrum

et testium premissorum sigilla presentibus šunt appensa Datum Olomucz
Anno Domini Millesimo treeentesimo octuagesimo primo feria quarta

proxima post festm penthecostes.

Originál má asi takto: feria quta, sestavovatel starého katalogu

neprávem etl (jako já z poátku): quinta, napsalf: Donnerstag nach

Pfingsten, tudíž teba opraviti v diplomatái str. 198. v záhlaví: Olmiitz

5. Juni (místo: 6. Juni).

CCXLV.

228- Smil z KunŠtdtu a jeho hratr Bedich dékan kostela olomuckého.

Lestnice, 26. ervence 1381. — O. I. a. 1. a.

Originál listiny nalezl jsem zde v kn. arcib. archive a uložil jej

dav mu zatím signaturu O. I. a. 1. a. Má sedm peetí na pergamenových
proužcích, druhá, pára, šestá, sedmá jsou poškozeny, ostatní zachovány

dobe Nápisu starého na rub není. Listinu zde otisknouti teba.

Nos Smilo de Cunstat dominus in Lestnicz et Bedricus ibidem

germanus frater eiusdem Smilonis et decanus ecclesie Olomucensis. ad

perpetuam rei memoriam tenore presencium recongnoscimus vniuersis

publice proíitentes Quod domina Anna soror nostra germana felicis et

pie memorie conthoralis olim domini Henrici de Fulenstheyn piis et

salutaribus innixa operibus inmariescibiles eupiens thezaurisare thezauros

sána ment eomposque racionis existens ecclesie parroehialis (sic) omnium
sanctorum in Wyschehorz. centm marcas grossorum Pragensium
morauici numeri et pagamenti pro qualibet harum sexaginta quatuor

grossos computando in remedium anime sue salutare rite et racionabiliter

legauit testata est. et in perpetuum largiendo donauit. Demuift- eciam

nobilis vir dominus Cvnyco frater noster olim germanus de Lestnicz

piis et salutaribus motus operibus predicte ecclesie sanctorum omnium
in Wyschehorz viginti sexagenas grossorum Pragensium ob salutem

anime sue et felicitatem perpetuam legando est testatus. Quas quidem
pecunias videlicet centm marcas et viginti sexagenas grossorum nos

Smilo Bedricus predicti et vna nobiscum nobilis vir dominus Erhardus
de Cunstat dominus in Luczan frater noster germanus dum adhuc
indiuisi fuimus paratam pecuniam percepimus et ad vsus nostros prout

nobis consultum fuerat, conuertimus videlicet bona et hereditates nobis

et heredibus nostris pro eisdem pecuniis non sine maturitate consilii

comparando, volentes itaque voluntates vltimas et testamenta prefatorum
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domine Ann et domini Cvnyconis debite exequi et voluntatibus eorum
satisfacere prout tenemur de iure Nos Smilo et Bedricus pretacti pro

parte nos contingente octo marcas grossorum Pragensium census annui
et perpetui minus decem et octo grossis in hereditate nostra videlicet

in villa Podols in sex laneis et duabus curticulis aliis appendiciis seu

pertinenciis vniuersis. videlicet pascuis pratis noualibus seu agris de
nouo cultis et aliis singulis et vniuersis obvencionibus censibus nouis

et antiquis quibuscunque nominibus et qualiterunque censeantur ad
predictam villam de antiquo seu de nouo pertinentibus et si quid in

predicta villa Podols et eius pertinenciis prelibatis deficeret. ita quod
ille census videlicet octo marca grossorum minus decem et octo grossis

plene et perfecte ibi haberi non possit. extunc residua pars in villa

Pawlow in bonis hereditatís nostre debet sine omni difficultate suppleri

est ostendi prefate ecclesie omnium sanctorum in Wysschehorz. dedimus
donamus et perpetue condescendimus. cum pleno iure et dominio prout

nos ipsi prenarrata bona possedimus hactenus et tenuimus. curia alodiali

iudicio et molendino in prefata villa Podols dumtaxat exceptis. que
nobis et heredibus nostris duximus reseruanda. Taliter tamen quod
iudex qui pro tunc prefato iudicio prefuerit seu tenuerit. (sic) nullum
grauamen molestiam angariam exaccionem emendam seu aliquid quoduis

inpeditum incolis prefate ville Podols inferre presumat, vel alias quouis-

modo valeat irrogare nisi tantummodo cum rector ecclesie prefate

omnium sanctorum. qui est uel pro tempore fuerit, emendam seu penam
ab hominibus antedicte ville recipiet vel recipere possit. Tunc ipse

iudex qui pro tunc fuerit tercium denarium vel terciam partem ipsarum
emendarum percipere potest, et non vltra Ipse quoque Erhardus frater

noster carissimus residuam partem videlicet duas marcas cum decem
grossis census annui et et perpetui in bonis sue partis seu hereditatis

pro antedicta pecunia testamentali prefate ecclesie in Wysschehorz
tenetur et debet assignare et eternaliter deputare. de quo quidem censu

rector ecclesie omnium sanctorum predicte qui est vel pro tempore
fuerit altariste qui est uel pro tempore fuerit altaris in prefata omnium
sanctorum ecclesia erecti vnam marcam grossorum cessus (sic^) annui

singulis annis dabit. qui altarista iam actu vnam marcam de sepedicta

pecunia testamentali comparatam in certis bonis tenet et possidet quiete,

et ecclesie sancte Marie Magdalen in Luczka seu eius rectori qui pro

tunc fuerit secundam marcam grossorum census annui et perpetui

debet inobmissibiliter ministrare Adicimus insuper quod quamdiu prefati

fratres Smilo et Bedricus vitam vítám (sic) agent in humanis, tamdiu bona
prefata in Podols et in Pawlow debent tenere et possidere sed solummodo
censm pro termino sancti Georii quatuor marcas minus nouem grossis et

pro termino sancti Michaelis totidem pretacte ecclesie omnium sanctorum
vel eius legittimo rectori singulis annis sine qualibet obmissione debent

tribuere et expedire. Mortuis autem prefatis videlicet domino Smilone
et Bedrico extunc prefata bona in Podols et in Pawlow cum omnibus

') Omylem místo správného: census.



K opravám diplomatáe moravského. 335

et singulis pertinenciis velut est superius expressm debent esse libera

et ad prefatam ecclesiam pleno iure et dominio pertinere. Heredesque
ipsius Smilonis nullum ius seu dominium in dictis bonis sibi vendicare

possunt, nisi tantummodo ius percipiendi steure regalis et generalis

cum per totam terram Morauie generaliter fuerit proclamata. ius tutele

seu gubernandi bona prelibata promittimus boc^j tamen adiecto quod
si heredes legittimi ipsius prefati domini Smilonis alia bona equiualencia

emerent, seu alias voluerint deputare predicte ecclesie in AYysschehorz

in distancia trim miliarium tunc rector ipsius ecclesie debet esse

contentus. Hoc eis a die mortis prefatorum videlicet Smilonis et Bedrici

infra duodecim annos inmediate sequentes facere licebit et non vltra.

censu tamen prelibato in suis terminis non obmisso. Ceterum nos Smilo

et nostri beredes legittimi et Bedricus frater noster promittimus bona
et sincera fide sine dolo pretacta bona cum suis pertinenciis vniuersis

ad tabulas terre Morauie prefate ecclesie omnium sanctorum inponere

et inponi seu inscribi procurare cum eíFectu quantocius poterimus seu

babebimus facultatem ad quod perficiendum debemus fideliter intendere

et toto posse insudare. In cuius rei testimonium et maiorem euidenciam
nostra sigilla vna cum sigillis nobilium virorum Erbardi fratris nostri

de Lestnicz Bernbardi dicti Hecbt de Scbuczendorff. Gerbardi militis

de castro Meraw. Mecbonis de Lchotka et Martini dicti Wyscbek de
Senycz ad hoc rogatorum šunt inpensa. Datum et actum in festo sancti

Jacobi maioris apostoli gloriosi in Lestnicz domo nostre habitacionis

sub anno domini millessimo tecentesimo (sic) octuagesimo primo.

CCXLVI.
253. Bedich dkan a kapitola olomuckd. Olomouc^ 26. linora 1382. —

Kopid perg. fol. P. V. v.

Otisk Dra. Lecbnera str. 79. si.

Str. 79. . 7. kopiá: congregat s klikou, tedy: congregaíis nobis capitulariterj

ne: congregatus.

Str. 80. . 6. kopiá: huiusmodi;

. 8. kopiá: deliberacione;

. 31. kopiá: aput civitatem Olom., t. j. Olomucz, ne: Olomucensem;

. 43. „ e^dem cuie (s poloobloukem nad e, oteveným .na levo)

possessores, správn teno: eiusdem curie possessores, ne: eiusdem

Ciues possessores,

Str. 81. . 4.5. kopiá: Datum Olom., t. j. Olomucz.

') Vlastn psáno: hec.
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Nová díla.

Dr. Jaroslav V. Sedláek: Výklad posvátných žalm a biblických

chvalozpv breviáe. Díl II. Nákladem Ddictví sv. Prokopa v Praze.

Str. 571— 1284.

V druhé této ásti díla již oznámeného dokonen výklad Žaltáe
a pidán vyklad t. . chvalozpv biblických, pokud v ímském breviái
zaazeny; Magnificat a Benedictus uvedeny též v originále.

Ku chvále, kterou jsme doprovodili první díl svdomité a záslužné
práce této. nemáme již co pidati, leda že panu spisovateli a Ddictví
sv. Prokopa z toho srdce gratulujeme.

Dr. Ant. PodlaJia a Eduard Sittler: Loretánský poklad v Praze.
Str. 16 a 30 obraz. C. 9 K.

Kádherné toto dílo osvdených dvou znalc podává popis i obrazy
vzácných památek pokladu loretského, oceujíc je hlavn po stránce
umlecké a historické. Obrazy jsou v Imi zdailé; souhra barev ovšem
mže pouze na originálech býti pozorována.

Publikace tato, vydaná pomocí eské Akademie, pouze o 250 vý-
tiscích, jest k nemalé cti svým pvodcm.

E. Polidori S. J.: Corso di religione. Róma 1901.

Upíná apologetika, obsahující theorii náboženství, kesanství a

církve. Nového nepodává spisovatel nic. až na lánek o socialismu,

který se v apologetice obyejn neprojednává. Polidori nechybil vadiv
ho k ostatnímu apologetickému materiálu; bylo se mu ovšem spokojiti

s povrchním pehledem.

Paolo Averri: L a s t a m p a q u o t i d i a n a e la cultura generále. Róma 1 900.

Societíi italiana cattolica di cultura.

Spisovatel ukazuje, jaký vliv má novináství na vzdlání, na život

politický a na mravnost; v druhé ásti dotýká se innosti žurnalistické,

djin žurnalismu, jeho psychologie a budoucnosti.
Ze jest novináský tisk mocí. dlužno doznati; ale takového vlivu

na kulturu, jaký mu spisovatel piítá, nemá.

Em. Federici: La prevenzione del suicidio da parte della societa.

Venezia 1901. Tip. Emiliana.

Vlád}' s' hrzou pozorují vzrst samovražd. Jaká jejich píina?
Jak jejich vlnobití utišit? O tchto otázkách skoro najednou rozepsaly se

úednické osoby v Americe (V. Arreguine). ve Španlsku (J. Garcia

y Ramero de ejada), ve Francii (Proal). v Itálii Federici. V tom se

všichni shodují, že nynjší stát svými vládními zásadami, svým „libera-

lismem", svým bezbožectvím, svým tomuto smru pimeným zákono-
dárstvím sám je smutného zjevu hlavním podporovatelem. Sám moderní
stát nech se tedy zreformuje dle zákona pirozeného a božského po-
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sitivního, a poet samovražd vihled se zmenší. Pokud moderní stát

s kesanstvím nejde ruku v ruce, potud si na zloády mezi svými
poddanými stžovati nemže. „Volenti non fit iniuria."

Kdyby vc nebyla tak smutná a kdyby jí netrpli nevinní poddaní,
radoval bych se z toho, jak krok za krokem naše vlády samy sebe
pivádjí ad absurdum.

Federici udává nkolik prostedk, jimiž zameziti možno hrozný
poet samovražd. Jsou to prostedky známé a staré. Ale rádi je' znova
slyšíme z úst úednických. Prostedky všeobecné: rozšiovati zásady
katolické, které jedin jsou s to eliti egoistickým vášním, hlavnímu
prameni samovražd)" ; vymýtiti názor, že stát je pirozen bez ná-

boženství; náboženský výchov ve školách; tsn spojiti vyuováni
s vrou; starati se o to. aby nebylo ve stát individuí bez uritého
postavení; zameziti rozvod manžel, kterým se rozežírá mravní hniloba

a nií poádný výchov dtí. Mezi prostedky zvláštními proti samo-
vraždám uvádí spisovatel: trest za podncování k vražd tiskem; zákaz
uveejovati kde jakou samovraždu; zákaz k hrobu doprovázeti mrtvolu
samovrahovu; pochovávati vrahy na míst veejnosti nepístupném; za-

kládati soukromé spolky na podporování chudých a nešastných; vypsati

odmnu tm, kdož jakýmkoli zpsobem pracují o zamezení samovražd atd.

Patrno, že tyto a podobné prostedky samovražd ze spolenosti
nevytlaí, pokud se nezavede sanatio in radíce, radikální uzdravení
atheistického státu.

Slovanská knihovna. Sv. I. Slovanský sjezd vPraze roku 1848.

Napsal Dr. Zdenk Tobolka. V Praze 1901. Nakladatel F. Šimáek.
Str. 240. Cena 3 K.

Ted v polovici tetího roníku „Slovanského Pehledu" pistoupeno
k vydávání „Slovanské knihovny", jež už hned s prvním jeho íslem
ohlášena. Nakladatel vysvtluje to, že sám asopis musil zápasiti první

léta s existencí svou. „Do nynjška se pomry ponkud zlepšily: ukázalo

se, že pravé vcné, nechvástavé slovanství má u nás pece již kruh
ideálních pátel, toužících po bližším pravdivém poznání života slovanského

a podstaty slovanství. A tak uvádíme v život „Slovanskou knihovnu" . . .

ohlašujeme zatím tato dv ísla (Tobolkv Slov. sjezd a Jelínkovy:

vzpomínky): pijetí, jakého se jim dostane mezi pátely Slov. Pehledu
a v eské veejnosti vbec, rozhodne o další existenci a innosti „Slo-

vanské knihovny". S takovou prognosí a odporuením vyslán první

svazek nové té knihovny!
Zpracování a obsah svazku prvého opravdu nezaslouží, aby snad

zstal se svým „drahém" prvním a posledním. Thema slovanského
sjezdu pražského jest sice po vzpomínkách roku 1898. už píhš snad
známým a mnohý si ekne, „i to už já jsem etl!" — ale „Slovanská
knihovna" jím dobe zahájena. Sjezd sám jest pro nás nejskvlejším
bodem bouHvé historie roku 1848. a snad i celé iiistorie eské od
dob probuzení. A pece obšírnjšího spisu o sjezdu dosud nebylo, leda

pi 401eté památce 1888. J. M. erný vydal menší spisek a to bez
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kritické bitkosti jen píležitostn psaný. estné a obšírné místo vy-
kázáno sjezdu slovanskému v souborných spisech o dob té jedna-
jících, ale také asto ješt nedosti pesn a správn sjezd vylíen.
Tak ve spisu Malého „Z dob probuzení", ve Fricových „Pamtech",
v Jana M. erného: „Boj za právo" a konen v reminiscencích i

dílech památkových z r. 1898. (Toužímský: „Na úsvit nové doby")
Pamtníci i žurnalistika vbec ráda se k pedmtu tomu vracela. Pes
to však pragmatického, diikladného vypsání sjezdu nebylo. Má ho
podati nyní první svazek „Slov. knihovny". Podává obraz sytý a uritý
ale pece jen z hrubá kreslený, jak ovšem v rámci takové pro vše-

obecnost urené knihovny ani jinak nebylo možno. Nezmohli-li jsme
se v roce 1898 na monumentální práci njakou, jaké bj sjezd slovanský
skuten sám byl zasluhoval, te už sotva brzy k emu takovému
dojde. Na dlouho bude tudíž kniha p. Dra. Tobolky jedinou vystihující

a obšírnjší monografií o sjezde slovanském. Autor staví se v práci

své dosti asto na odchylné stanovisko od svých pedchdc i zprávy
pamtník nkdy v pravdpodobnjším ^myslu z jiných pramenv
opravuje. Na konci díla podán také materiál památek a spis sjezdu
se týkajících. Památky a prameny historické z doby samé, pokud jsou

uchovány v eském museu, v archivu zemském i v soukromém majetku
podává spisovatel v pehledné stati. Také píslušná literatura, ponkud
významnjší pro posouzení sjezdu zaznamenána a už i dle dležitosti

své roztídna a ocenna. V poslední ásti spisu sneseno tudíž hojn
pokyn i pro budoucí badatele, a jmenovit jinoslovanské, kdyby se

týmže thematem zabývati chtli. — Zd. Tobolkovo dílo o sjezdu slo-

vanském vypisujíc vznik myšlenky slovanské v nové dob vbec a
kladouc tak podklad celého toho pásma dj, ruchu, hnutí a nálad,

z nichž sjezd vyrostl, jest spolu i historií slovanské vzájemnosti, až

k vrcholnému jejímu bodu v roce 1848. Také v bouích pražských
stanovisko sjezdu ureno — a sjezd proti dosavadním (nmeckým zvi.)

historikm svým a proti vyšetovacímu protokollu úednímu z r. 1848.
obhájen a to snad už nadobro. Dr. Z. Gr. Tobolka už minulými svými
prácemi o dob roku osmatyicátého získal si jak dosti rozhledu tak
oprávnní pronésti v tom ohledu slovo platné a viryhodné. — Sloh
spisu jest plynný, a celé vypravování poutavé. „Slovanská knihovna"
nezahájena tuctovou njakou knihou ale dílem opravdu cenným, tak
že eské i mimoeské tenástvo snad i po tch prvních dvou svazcích
si ji udrží, pedpokládajíc ovšem že se též udrží na výši, rna níž se objevila.

Etjudy po armjanskoj dialektologii. Professor Levón
Mserianc na universit v Moskv patí k nejlepším pracovníkm v oboru
armenologie a jako Armén (rodem) také k nejschopnjším. Vydal už

adu studií z toho oboru, ale rozhodn nejelnjší z nich jest dílo nahoe
titulem uvedené. V I. díle, roku 1897. vydaném, pojednává zpsobem
srovnávacím (totiž se spisovnou starou armenštinou, t. zv. „grabarem")
o fonetice, dialektu arménském z krajiny Mušské (v turecké Arménii);

v díle n., a to v 1. sešit (tyto dni vyšlém) jedná o základních principech
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tvoení slov (podstatných a o jejich deklinaci téhož dialektu. Je to

práce založená nejen na písemních památkách, za píinou jichž dlel

jak v knihovn vídeských tak i benátských Mchitaristv, ale i na
autodidaktice erpané na míst. Je to pomcka pro každého studujícího

armenštinu nezbytná, a to tím více, ježto vbec v dialektologii arménské
posud málo pracováno. Koho to zajímá, tomu pipomínám ješt pro

dialekt tifliský práci A. Tomsona a doporuuji vídeských Mchitarist
vdecký asopis „Hantes Amsorya".

Velikorusskija narodnyja psni. Izdany prof. A. Sobolevshim. Sv. 6.

Petrohrad 1900. Str. 16 -[- 544. Cena 3 ruble. — Velikorus v s v oj leh
psach, obrjadach, obyajach, vrovanijach, skazkach,
legendách it. p. Materialv sobrannyje P. V. Sejnom. Sv. 1. Str. 52 -|- 833.

Petrohrad 1898—1900.

Sbírání a studium památek národní tvorby v Rusku nepovzneslo se

dosud nad sentimentálni^ povrchnost. Národopisné asopisy -Etnografi-

eskoje obozrnije" a „Zivaja starina" netší se pinzni obecenstva, ne-

zajímajícího se o studium své národnosti. Pi této lhostejnosti k vdeckému
sbírání národní tvorby potšitelný jsou práce P. V. Šejna (f 1900) a
prof. A. Sobolevského. Tento od roku 1895. každý rok vydává svazek
..velikoruských písní", jichž v šesti svazcích 3993; jsou vybránv hlavn
ze starých, málo známých zpvníkv a provinciálních asopis. V po-

sledním svazku nacházíme písn rekrutské. vojenské, kozácké, továrnické,

loupežnické atd. V knize P. V. Sejna jsou písn dtské, písn pi tanci,

pi rzných obyejích, zvlášt bohatá sbírka písní svatebních. Celkem
v knize 2562 písn.

S o i n e n i j a I m p e r a t r i c y J e k a t e r i n y II. Xa osnovaniji podhnnyeh
rukopise] i s objasnitelnymi primanijami akademika A. X. Pypina.

Peti-ohrad 1901.
'

V prvních tyech svazcích vydání spis Kateiny 11.. podniknutého
akademií nauk, vyšla dramatická díla carevnina, dílem díve vytisknutá

a nyní opravená podle rukopis, dílem díla, jež dosud byla pouze
v rukopisech. Carevna Kateina 11. byla náruživou spisovatelkou, napsala

velmi mnoho kus divadelních i vdeckých pojednání, vychovatelských,
satirických, djepisných, jejichž cena není sice vysoká, která však
zajímavá pro osobu spisovatelinu.

Russkije poety za sto lét (Puškinskoj epochi do našich dnej) v portretach,

biografíjach i obrazach. Sostavil A. X. Salnikov. Str. XIV -|- 599 -j- H.
Cena 1 r. 65 k.

Známá sbírka X. V. Gerbela -Russkije poetv" je rozebrána; proto

Salnikov poídil knihu podobnou. Je to zdailá sbírka nejlepších vzor
ruské lyrické poesie od 123 básník, poínaje Puškinem až do Sepkiné-
Kupernikové. Ped díly jednotlivých básník nalézáme struné životo-

pisy, v nichž snaží se opravit nesprávná data sbírky G-erbelovy. Nicmén
laciná tato sbírka pro milovníky ruské poesie jest velmi vhodná.
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A. Iv. KrasnoselsMj: ^I i r o v o z z r n i j e g u ni a n i s t a n a š e g o v r e ni e ii i.

Osnovy ueni j a N. K. Michajlovskago. Petrohrad 1900.

N. K. Michajlovskij, známý sociolog a kritik, je z nejpednjších
zástupc ruské mysli za posledních oO let. Pítomná kniha podává jeho

sociologické názory, ukazuje, jak Michajlovskij bojuje hlavn za práva

„osobnosti", ale nerozbírá kriticky jeho uení; autor je vlastn po-

pularisatorem ideí Michajlovského.

Alois Jirásek: M. D. Rettigová. Veselohra o 3 jednáních. Nakl. J. Otto

v Praze. Str. 77.

Je to roztomilá drobotina. zvlášt pro nžné pohlaví jako stvoená.

Rettigová vystupuje tu jako uitelka kuchaství i vlastenectví, v hlavním

dji však jako zprostedkovatelka satku mladých dvou lidí, který ml
býti zamezen jiným, nerovným satkem z vdnosti.

Dialog je vlastn eskonmecký; nevím, zda tato charakteristika

eského msta z r. 1836. je kusu prospšná — co do provedení jist ne.

Ruská knihovna. Sv. XXX. a XXXIV. Spisy Fedora Michajlovie
Dostojevského. Sv. 7. a 8. Zloin a trest. Roman. Pel. Karel

Štpánek. Nakl. J. Otto v Praze. Str. 294 a 286.

Dostojevskij užívá zvláštního zpsobu umlecké tvorby; aby uvedl

tenáe v drama, kreslí podrobn nejjemnjší psychologické pechody
a odstíny v nálad hrdin, uvádí tenáe v duševní život hrdin, tak že

osobnost tenáova vtluje se v osobnost hrdinovu, splývá s ním.

Mistrovským kouskem tohoto umleckého zpsobu je práv román
„Zloin a trest".

Hlavní jednající osobou v román je zástupce onoho názoru, podle

nhož každý silný lovk je sám sob pánem, a všecko je mu dovoleno.

Jménem své osobní pednosti ped obyejnými lidmi, jménem toho, že

je síla. považuje, že má právo zavraždit lidem nepotebnou, ba ško-

dlivou lichváku. Jeho zloin nevytéká ze sobectví, ale z nezištné idey,

že teba odstranit pekážku blahobytu lidí potebných. Proto i po

vražd, kdy svdomí ho hryže, dále pevn ví ve své pesvdení,
omlouvající vraždu. Proliv krev, nepokládá, že je vinen, nýbrž ne-

pochopen. Ale náhle skutek, který považoval jen za porušení vnjšího

nesmyslného zákonu, jeví se jeho svdomí híchem, porušením mravní

pravdy. Porušením vnjšího zákonu potrestáno zevn vyhnanstvím na

Sibi, ale vnitní hích hrdosti, jenž odlouil silného lovka od lidstva

a pivedl ho k vražd, mže být vykoupen jen hrdinským inem
sebezapení. Pod vlivem utrpení ve vyhnanství. sebeobtavé lásky Soniny

a uení sv. evangelia pokoí se hrdý lovk, hrdina Easkolnikov, mravné

se obrodí. Stav jeho hrdé osamlosti a podání lidmi byl jen doasnou
krisí, pechodem ke druhému svtovému názoru, k víe kesanské,

jež obsahuje v sob positivní spoleenský ideál, v nmž jednotlivec jej

solidární se všemi.

A D. Raskolnikova nikde neidealisuje. nepikrašluje jeho slabostí,
]

ukazuje, že hrdost jeho není následkem síly a pednosti ped lidmi,

J
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nýbrž nedostatku lásky k obyejným lidem, pece tená tak zaujat

tímto ferdinou, že sympathisuje s ním a zrovna se tese, by nechytli

Raskolnikova, ^když prchá s místa vraždy peje si, by unikl rukám
spravedlnosti. tená tak uveden v drama hrdinovo, zeje sám prožívá, trpí.

Živ a pravdiv nakresleny také všechny ostatní osoby románu,
na p. Soa Marmeládová, jež obtovala se za svou rodinu, kterou

chtjíc zachránit od hladu, obtuje svou nevinnost, cynik Svidrigajlov,

píklad lovka trpícího mravní pomateností, jenž pronásleduje hnusnými
návrhy sestru hrdinovu, dále sestra tato Duna, jež bez lásky chce si

vzít nemilého lovka, by zachránila bratra i matku, atd.

Dj plyne rychle, dramatické události poutají tenáe tak. že

nedovede se odtrhnout od knihy, dokud jí nepeetl. Peklad je svdomitý;
jen nkolik nedopatení, rušících smysl, jsme zpozorovali, na p. v I. díle

na strané 79. místo „smysly . . . obesteny" má být: smysly zbysteny
(uvstva^ izošreny); na stran 200. místo „Xáhle takový nesmysl" má
státi: „Žvástají (vrut) takový nesmysl"; na stran 207. místo „hodnosti"

má státi „vdomosti" (znanija); v 11. díle na stran 132. místo „z jeho
návod" má státi „jeho pomluvami" (po jego nevtam; atd.

Antal Stašek: Nedokonený obraz. Libuše r. 31. . 2. Stran 303.

Hlavní osobou sensaní povídky této je knz, patron to tak divný,

že by jste ho na svt marn hledali. Lid nenávidí ho. podezírá jej ze

všemožných špatností, on pak lidem pohrdá; má také jinak roztodivné

názory. S uitelem utkají se v boji, a to nevdomky pro — dve!
Za doklad naivního romantismu Staškova budiž uvedeno jen to, že

dve to se náhle ztratí a chováno je nkolik dní tajn na fae. Útk
se nezdaí, párek unikne rozbouenému lidu samovraždou.

Spisovatel kolísá mezi tendencí a spravedlivostí. Postavu knzovn
sob asi nadhodil jako problém, ale uinil z nho padoucha, na štstí

zpsobem veHce nešikovným, pravd nepodobným. Skoda práce na po-

vídku tu vynaložené.

Hostýn. Zpvy církevní a školní. Po. K. Knittl. Ses. 13. Quinque „Pange
hngua". Pro smíšený sbor bez prvodu složil J. Winter. Op. 10. Partit,

a hlasy 1 K 60 h.' Hlasy po 24 h. — Seš. 14. eské Requiem. Pro

jeden hlas s prvodem varhan složil J. Paukner. Partit. 1 K, zpvný hlas

20 h. Nakl. Fr. A. Urbánek.

editel kru touží míti co nejvtší zásobu „Pange lingua", jež

se v bohoslužb tak asto opakuje. Skladby p. Winterovy jsou pkn
pracovány, tu a tam snad píliš umle, nesou se vážn a zbožn. Snad
by neškodilo trochu více chvalozpvného ohn a nadšení!

Requiem ])án Pauknerovo jest dílo velmi pkné, melodiesní,

tklivé, prodchnuté zbožnou modlitbou. Budiž našim zpvákm co nejlépe

doporueno.
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život hospodáský a mravní povinnosti. Vynikající uenec vdy
hospodáské, Dr. G. v. Mayer, . professor statistiky, vdy finanní a ná-

rodního hospodáství na universit mnichovské, píše („Die Pflicht im Wirt-

schaftsleben", Tiibingen 1900): „Ze právo také hospodáský život smrodatn
ídí a mnoho volky nevolky uložených závazk tvoí, nikdo nepopírá . . .

Ale vládnou v hospodáském život vedle právního svazu také stanov)'

mravní, ležící za právní sférou ? Máme v hospodáském život vedle právních

závazk také mravní povinnosti ? Otázka snad se nkomu zazdá potšilou ?

Pro by nemla tato dležitá ást spoleenského života, již hospodáským
životem zoveme, podrobena býti pikázáním mravním ? A pece není otázka

zbytenou. Vidíme, jak stoupenci materialistických zásad a obdivovatelé

zvlášt novodobých hospodáských rozvojových snah bezohledn se snaží

odstranit každou pekážku, urj'chlit tento rozvoj, nelekajíce se, úvahám
o mravnosti v rámci života hospodáského neponechati ani místeka. Dle
novin — úpln tsnopisné zprávy nemám — vyslovil vratislavský kollega,

"Werner Sombait nedávno vtu, že mravnost na vrub hospodáského pokroku

by byla zaátkem konce. Tu jest dle mého soudu místo, kde kollegovi

takového národního hospodáe vyvstává povinnost, rozhodn odporovat. Ale

toliko stanoviti nejhorší odpor k této vt nestaší. Dlužno také kladn
ukázati, v jak rozložitých a rzných tvarech život hospodáský stojí pod

dohledem nejen formálního práva, ale také mra\'u, a jak z toho rzným
shlukm hospodáských úastník nejen hospodásko-právní, ale také mravní

povinnosti rostou. Jen v abstraktní theorii možno — brzo bych ekl za

úelem vdeckého sportu — zhotoviti hospodáský život, v nmž všecky

údy spolenosti jsou toliko hospodái, to jest ti, kteí neuznají le cíle

hospodáské. A dnes, kdy se obchoduje tak horen, zdá se to býti na
nkterých píkladech skoro uskutenno ; ale zkoumají-li se pípady ze-

vrubnji, jde na jevo, že tam máme vedle hospodáských ješt jiné spoleenské

zájmy, by ony silnou mly pevahu. V dob, kdy jsme zvyklí lovka
ponižovat na berana života hospodáského, jest velice odvodnno upozorniti

professora národního hospodáství, že snahy hospodáské sice mocny jsou,

ale nikoliv jediné v život kulturním hospodáském ; mohlo by se tomuto

professorovi pihodit, že by pehlédl zájmy života spoleenského jemu vzdálené,

hospodáskými motivj' nepodmínné, ano tu a tam tmto odporující. Reakce

všech, kteí v sob jinou ješt žílu nž hospodáskou cítí, proti materiali-

stickému pontí djin jest dnešního dne spoleenskou povinností." h.

Abstinence a kesanství. Pijácké mravy moderní spolenosti

osobujíce si sankci mravního zákona, zachvacují všecky vrstvy národ vzdlané
i nevzdlané, psobí ohromné spousty v život nejen hospodáském, ale

i v intelektuálním a mravním. ISTeplatí to výlun o pijáctví koalek, ale

pomrn daleko více o pijáctví piva a vína, kteréž jest hroznjší a ne-

bezpenjší, ježto má nátr jakési spoleenské nutnosti. V potírání tohoto

spoleenského zla jako nejmocnjší prostedek byla i bude vždy jediná

abstinence, totiž úplné zdržení se všech lihových nápoj. Není to njaké
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subjektivní mínní, dosvdují to djiny hnutí stídmostního, dokazují to

všichni bojovníci proti alkoholismu, že jedin aljstinence ukázala se nej-

úinnjším prostedkem v potírání zhoubné spoleenské nemoci pijácké.

Bojuje li „stídmý" proti pijáctví, vysmjí se mu: „Ale jdte, tveráku,

vždy vy pijete též; rozdíl je mezi námi pouze ten, že vy hanebn málo

snesete, kdežto my jsme chlapíci. Kdyby byly lihoviny skuten jedem, však

byste se jich nedotekl." Piznávám, že by bylo utopií chtíti, aby celý svt

stal se abstinentem. Nevyhnutelnou jest vsak abstinence pro pijáky, pro

mládež, pro ženy, pro lidi slabých orgán, pro ty, kdož týráni jsouce smyslnými

chtíi nemají nadbytek mravní síly, pro ty, v jichž rodin ddinými jsou

choroby duševní, trudnomyslnost, epilepsie a jiné nervové choroby, pro lidi,

kteí vykonávají nejnamáhavjší svalové práce, pro lidi stále duševn za-

mstnané, a konen pro prkopníky boje antialkoholického. Pravdu tu do-

kazuje vda lékaská a denní zkušenost. Jako nikde neschází nepátel, tak

ani proti této idei se nemlí. Vyskytli se docela lidé, kteí prozkoumali bibli a

evangelium, aby nalezli místa, která by mohli ukoistiti proti hnutí absti-

nentnímu, a aby dokázali, že abstinence odporuje duchu Kristovu, duchu

evangelia. Je to zrovna takové, jako když nkdo chtje bojovati proti

coelibatu, cituje bibli. Proítaje velikou antialkoholistickou literaturu nmeckou
se zvláštním zájmem zdržel jsem se u nadšených spisk sv.-havelského

biskupa, Aug. Eggera, horlivého hlasatele nejen stídmosti, ale i úplné ab-

stinence. Zmínného zjevu dotýká se hlavn ve spisech: „Alkohol, alkoholismus,

a abstinence* a v nedávno vydaném spisku „Alkohol a blaho lidu". Pro

velkou zajímavost uvedu nkolik pkných myšlenek z uvedených spisk.

Odpor mezi biblí a hnutím abstinenním byl by tepr^^e tehdy, kdyby
abstinenti prohlašovali pití vína za nco híšného. Ale na to nikdo nemyslí.

Pití vína není zakázáno, ale abstinence se doporuuje z dležitých dvod.
Nechceme udlati z abstinence njaký všeobecný mravní zákon, le hájíme

její prospšnost, a dokazujeme nezbytnost její v boji proti zhoubnému
alkoholismu. V bibli ovšem neklade se na to zejmý draz ale je to po-

chopitelné. Spisovatelé svatých knih nevdli o hromadné výrob piva,

o umlých vínech, o obrovském množství likerv a koalek; nevdli
o moderním alkolismu a jeho zhoubnosti, a proto také ve svých mravních

pedpisech na to nepomýšleli, doporuujíce, jak se za jejich okolností samo
sebou rozumlo, mírnost v požitcích. Ale pozoruhodno jest, že teba našeho

vku neznali, že pece se dá s jejich názory spojiti abstinence. Kdož milují

víno, nevyzývám jich k pití; nebo mnohé již víno zahubilo. (Sir. 31, 30.)

Víno a hudba obveselují srdce, ale nad obé jest milování moudrosti. (Sir. 40, 20.)

Víno a ženy pivádjí moudré k pádu a chytré ku trestu. (Sir. 19, 2.)

Usmyslil jsem v srdci svém odtrhnouti od vína tlo své, abych mysl svou

obrátil k moudrosti, a uvaroval se bláznovství. (Kaz. 2, 3.) Nedávej vína

králilm. (Písl. 3, 4.) Nehled na víno, když se žlutá, když se skví v sklenici

barva jeho : vchází lahodn, ale naposled jako had uštípne, a jako bazilisek

rozlije jed. (Písl. 23, 31. 32.)

Starý Zákon neobsahuje vsak pouze životní pravidla, ale též zákony
v píin pití vína. Jeden z nich zavazuje knží zdržeti se po celý as
služby ve chrám vína i všech opojných nápoj. Druhý zákon žádá úplnou
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abstinenci na Nazirejích. Samson byl po celý život abstinentem. Mnoho
míst biblických mluví o yinné šáv, o moštech, tedy nápojích bez alkoholu,

a pece se v pekladech vyjadují jménem vína. Nemohou se tedy všecka
místa biblická, krom nahoe uvedených, vykládati o vín, jako o nápoji

alkoholistickém, ale i když od toho odezíráme, co vyplývá ze všech tch míst ?

Pedn, že samo o sob není híšno, ale dovoleno, víno píti, což také
abstinenti tvrdí; za druhé, že víno srdce a mysl obveseluje, ovšem s jistou

výhradou; a toho též nikdo neupírá; za tetí, že pití vbec jest nebezpeno,
proež všude bible drazn napomíná k stídmosti; za tvrté, že ve Starém
Zákon je abstinence výše postavena, nežli pití, že se uznává za prostedek
ducha k moudrosti vésti. Též to je velmi pozoruhodno, že je abstinence tak

významn spojena s náboženským obadem. Vbec zdá se, že abstinence co
nejvíce souhlasí se Starým Zákonem. V Novém Zákon jest koist pro od-

prce abstinence menší, a dle jejich mínní tím psobivjší. Sv. Pavel píše

žáku svému Timotheovi: Nepij již vody, ale požívej trochu vína pro svj
žaludek a astou chorobu (I. Tim. 5, 23). Odprci abstinence by nejradji
z tohoto místa udlali dogma, ale na štstí jest to rada ist zdravotní,

a dá se velmi dobe slouiti s abstinencí, nhot v závazku abstinence vý-

slovn nalézá se místo „vyjímaje lékaské naízení". Ješt slabší jest

poukázání na zázrak Kristv v Kán. Kdyby už ml nco znamenati pro
pití vína, dalo by se pouze to vyvodit, že je dovoleno pi svatb víno píti,

ale nikterak, že se víno píti má, že jest pití lepší nežli úplná zdrženlivost.

Evangelium dovoluje tebas míti majetek, ale dobrovolnou chudobu pece
považuje za nco vyššího. Kristus Pán povýšil manželství za svátost, a

nicmén postavil pannictví výše než manželství. Proto ani ze zázraku v Kán
nenásleduje nieho proti abstinenci. Jenom si dále vzpomeme na významné
postavení, jaké zaujímá sv. Ktitel v djinách Nového Zákona. Jan Ktitel
po celý život byl abstinentem. A pece to Spasiteli nevadilo, aby jej velebil

jako nejvtšího ze všech, kdož z ženy se zrodili. Abstinentské hnutí stojí

tedy k evangeliu tak málo v odporu, jako k Starému Zákonu.
Le abstinence není pouze se stanoviska zjevení dovolena a pípustná,

ona jest eminentn kesanským dílem. Kristus postavil zákon sebezapení
jako základní ve svém království. Kdož chce m následovati, zapi sebe

sám. (Mat. 16, 24.) Tím se všichni kesané bez výjimky k sebezapení
zavazují. Ovšem jest mnoho píležitosti, ukázati sebezapení, ale abstinence

doporuuje se jako jedna z nejlehích a zárove nejprospšnjších cviení.

Pi abstinenci nelze se ospravedlovati: moje pomry mi toho nedovolují,

nebo ani slabí nieho neztrácejí abstinencí, naopak stanou se zdravjšími a

silnjšími. Náš vk neví, co jest sebezapení. Ani tam, kde se zcela bez

híchu žije, neuvidíme sebezapení. Vící pipravují si život tak píjemný,
pohodlný a požitkáský, jako dítky svta. A pece klade Kristus Pán draz
na zákon sebezapení, a nepovažuje za své oveky ty, kdož ho nenásledují.

Víte-li skuten slovm evangelia, myslíte-li to vážn s následováním

Kristovým, naleznete sotva bližšího a prospšnjšího prostedku, než jest

sebezapení v omamných nápojích. Abstinence pouze z dvod spoivosti a

zdi-aví není prosta egoismu ; spojíte-li s ní úmysl, vyplniti zákon sebezapení,

cviíte se ve ctnosti kesanské, kráíte cestou Kristovou.
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Vycházející ve Frýburku „Ligue <le la Croix" prináží v každém ísle

týdenní kalendá s jedním nebo nkolika .-vátými pro každý jednotlivý den,

kteí byli úplnými abstinenty. Sta a sta svtc bylo úplnými zdrženlivci.

Církevní spisovatel Bítronius prohlašuje za historické faktum, že všichni

:ii)o5tolé byli úplnými abstinenty. Též mezi vícími byla abstinence v prvmch

letích velmi rozšíena a v rozliných ádech dlouhý as pedpisována.

^y. AuíTUStin mluv o zdrženlivosti kesan souasných, praví : Z<lržují se

te<ly takoví masa i vína, kteí .se zdržeti mohou, a jichž jest nesíslný p:>et,

a sice pro slalxtst bratí nebo pro vlastní svobo<lu. Slova „nesíslný poet"

.svdí, že abstinence patila k obecným mravm katolické církve. Nemén
pozoruhodjiý jest dvod abstinence prvních kesan ve slovech .pro vlastní

svobodu", t j. pro mravní ix)vznešení, pozdvižení ze smyslnosti ku svobod

ducha. Ci se mýh'1 svtec, považuje se .souasníky abstinenci za prostedek

mravního o.svobozejií ? Druhý dvod jest .pro slabost bratí^, t. j. pro zá-

chranu a posílení slabých píkladem zdrženlivosti. A nyní by neml tento

dvod váhy? Ci není už .slabých bratí, nad nimiž bychom se smilovali?

Pro tedy dlati si úsmšky z abstinence? Nemáme-li .se spíše zastydti

ped oním nesíslným množstvím, o nmž sv. Augustin se zmiuje, protože

nyní ne.síslný poet .sluh Kiistových jest úpln necitelný a lhostejný

k tmto dv<xlm "' Jax BeCvax.

K reform stedních škol. Hlavní zetel obrácen na gvmnasia,

má-li v nich zstati vyuování klassickým jazjkm ili nic a zstane-li,

tedy v jakém roKmru. Mocné posily dostal smr protiklassieký usnesením

zemského výboru dolnorakouského, aby etina byla z gymnasií vylouena.

Divno jest, že na zbytenjší pedmty (na p. mathematiku z velké ásti)

se nesáhne. Zdá .se mi, že pi všech tch ná^Tzích a usneseních zapomíná se

na jednu velice dležitou a praktickou vc. Stední ústavy, a hlavn ovšem

gymnasia, mají poskytnouti poslucham potebného vyššího vzdlání, totiž

v té míe, aby postailo pro život vz<llanc, za jaké absolventi stedních

ústav prmrn se poítají. A je to tak nutno, nebo ti, kteí dále studují

i po absolvování stelních škol, nemají úelem jwvšechné vzdlání, nýbrž

vzdlání speciální, životní jednotlivé obor}'.

V základ jKnianých poznámek o iielu stedních škol míním, že by
se mly pijmouti do plánu tchto škol základní praktické vci z právních

a státních vd a obor s tím souvislých. Toho jest nyní nevyhnuteln potebí

k úspšnému psobení ve veejném život, k jakémuž psobení všichni tém
absolventi stedních škol liríve i pozdji se dostajiou. Psobení to však

nemže býti dobré a rozumné, jestliže sami podstat veejného života ne-

rozumjí. Sebevzdlání jen v ídkých výminkácli nahradí, co ve škole bylo

opomenuto. Mimo právníky z povolání málo kdo má jasnjší a ucelenjší

o tom vdomosti; každý žije, abych tak ekl, den ze tbie, spoléhá se a musí

se spoléhati hlavn na noviny. Avšak novinái vtšinou jsou z týchže škol,

jako vzdlaní jich tenái, a tak slepý vede slepého.

Považme nyní krátce, kam podobný stav vede. S lidem venkovským
mimo noviny stýkají se hlavn knží, uitelé, lékai. Jak blahodárné mohli

by psobiti proti podvramým živlm! Xemajíce však sami uspoádaných
poznatk budto vbec vší innosti v té píin se vzdalují, nebo poídíce

EQídka. 24
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si jaké^ takés vdomosti .spíSe škodí než prospívají. Následek toho je, že

ve veejných projevech lidu možno ísti návrhy, r e s o 1 u c e a

pod., kterým jen trochu vci znalý se miisí usmáti. A nejsou

to návi-hy a resoluce^ jenom prostého lidu, ale tch, co lid ten vedou. A po-

hleme do novin. lovk nemající ani zdání o složkách, z jakých .stát a

spolenost lidská se skládá ve svém sociálním život, lovk nemající ani

potuchy o silách, jež spolenost lidskou ustavují a udržují, pronáší tu daleko-

sáhlé reformy, bombastické frase a podobné vci a výsledek všeho je po-

tištný papír. Co kiku se asto natropí z rzných stran, co spor vznikne,

co vcí zbytených se napíše, jde-li o njakou vc dležitjší, a pece z tisíce

tch kiících a hluících sotva 10 trochu kloudnji o vci dovedou my.sliti.

Vzpomeme na upravení valuty. Tu není objektivního posuzování, ale vc
se odbude bud heslem politickým nebo se posuzuje dle spisu, lánku, jenž

nkomu náhodou nejdíve pijde do rukou.

Tomu všemu ne ovšem naprosto, ale z velké ásti uinila by se pítrž,

kdyby vzdlanci v takovýchto otázkách mohli se orientovati na základ uení
ve stední škoh? udlovaného.

Pak by za poslance volili se spíše mužové veejného hospodaení znalí,

ne pak lidé, pi nichž rozhtKluje bu síla plic a pádnost pstí nebo njaká
nesmyslná frase. Tážu se, kolik nynjších poslanc má správné pontí
o dosahu a rozsahu státního hospodáství, v kterém pece mají býti zákono-

dárci, kolik jich rozumí významu a dosahu financí, kolik jich zná jednání

bankovní? Tážu se, kolik vzdlanc nynjších nám dolie.poví, mže-li i
nemže-li a z jakých píin stát raziti si penz 'dle libosti, kdo ho kontroluje,

jak to je se státními pjkami, s íšskými bankami atd. Tu se mluví a tvrdí

a kritisuje jen tak na piano.

Tchto nkolik myšlenek postaí, aby si každý nepedpojatý uinil

úsudek, že v naší ilob, tak eminentn sociální, je poteba, aby stední

ústavy a hlavn gymnasia kladly základ, z nhož by u absolvent tchto
ústav mohla se vyvinouti rozumná, zdárná sociální innost.

Avšak i po stránce vychovatelské, pro život studujících po as jich

pobytu na ústavech, bylo by takové vyuování prospšné. Nenamítej nikdo,

že by to nešlo. Nemíním, aby se pednášely abstraktní vci, názory právních

jednotlivých smru a pod., nýbrž vci konkrétní, všeobecn platné, asi tak,

jak je tomu v logice a psychologii. A to by žáci jist zažili s prospchem.
Nikdo neupe, že studující hltav noviny tou a ím TÍce se jim zakazují,

tím více je tou. A ví mnozí jim mnoho, všecko, na hesla tam pronášená

pTisohají. A není divu, srdce tu má hlavní slovo. Proto je poteba posilnit

ro<;. -, aby. vedl srdce. A to nemže se státi jinak, než dobrým, jasným
pouením o tchto vcech. Tím by se státu zajisté mnohem více prosplo,

než vvnjším pštrosím chováním, kdy veejn studující nesmí slovo politika

ani sly.2*et, ale potají stále se politikou zabývá.

Nemoliu ovšem tuto vc vyerpati, dávám jen látku k pemýšlení dalšímu.

ilysUm, že ani co do potebného k tomu asu nebylo by nesnází.

Tebí- jen omez'ti obor mathematiky ve vj-šších tídách, jež obyejn,
,l1 ne dva neb ti žáky, je z ásti bezúelná. A i pi jiných pedmtech
r./ oy nco pispoit.
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Ani zdaleka ovSeni nemám nadje, že by hlas mj prorazil. Pres to

nemám sta tuto za zbytenou, naopak myslím, že by mnoho pi dobré vli

dalo se hned provésti. Míím tu na katechety, aby myšlenky té se ujali.

Píležitosti k tomu dostává se jim hojn zvlášt pi morálce, ale i jinde a

asu by též našli, kdyby zki-átili nkteré mén praktické partie. Kdyby
katecheta o vcech výše udaných nestranné, jasn a poutav se rozhovoíil,

myslím, že by stutlující asem mu byli povdni, že l)y astokráte v život

na nho vzpomínali. Vzpomínám si tu na poznámku v „Osvt" v'život
Bolzanov, kde jeden poslucha s povdkem píše, že se u Bolzana nauili

více filosofie, než u professora toho pedmtu. Když by katecheta na zá-

klad pesného materiálu ukázal žákfim (jak toho malý píklad podán je

ve Vankov knize „Z duchovního bojišt"), jak to vlastn chodí pi
-vtovém žurnalismu, jak se abrikují telegramy, zprávy bursovní, jak se

<llá veejné mínní, attl. atd., myslím, že by uil velice prakticky, pro

život. A když by správn vdecky naznail, že v každé spolenosti ne-

zbytn musí býti njaký státní útvar založený na nerovnosti tíd alespo,

njaké, když by ukázal na síly, jež nutn vedou k dobru státu a zase na
-íly, jež stát nií, ale tím samým bídu a soužení lidstvu, zadržení osvty
a pokroku psobí, atd., pak by pešla mnohého socialistická chu. A mohl
by k tomu užíti dobrých spisu z tábora liberálního, jako je Scháffleho

:

.Quintessenz tles Socialismus", což by bylo tím úinnjší. A když by na
konkrétních píkladech ukázal, jak církev -vyvírá mocný vliv i na veejný
život lidstva, vštípil by lásku k církvi mnohem více, než nyní se dje. Pak
by také pomr církve a státu v oích mnohého vzdlance jinak se utváil.

Ze by zpsobem naznaeným jakožto konený výsledek poslucham
-tedních škol otázka tak zvaná sociální musila se jeviti v uritjší podob,
než jak nyní si ji fantasticky pedstavují, nepedpojatý dá mi za pravdu.

Posud ve vci té se jen mluví, aniž by se dbalo, jak se mluví. ím kdo
nesmyslu ji mluví, tím se zdá vtším sociálním reformátorem. Za lakové

nesmyslné mluvení poviižuji, když nyní všeobecn jen vyšší stavy ve všem
všudy se haní a kaceují, ale na dlnietvo a emeslnictvo ani slovíko po-

kárání se nepronese, jak by to byli sami andlé. A pece jsou chyby na
obou stranách. Jiní opt si pedstavují, že otázku sociální nejlépe luští,

kií-li stále, jen aby dlnietvo mlo vtší mzdu. Ale zapomínají, že to

dlnietvo to probije tak dobe, bude-li míti tyikráte tolik, a rodiny jeho

že budou v bíd jako dosud. Tu teba se postarati o to, aby uritá summa
ze mzdy byla rodin zákonem zachována a pak mnohé ostí sociální otázky

odpadne. A nebylo by to žádné znásilování, jako není znásilováním
svobody zízení fideikommiss, byla l)y to jen nutná sebeobrana se strany

státu a spolenosti. O.

Mezinárodní spojení vdeckých akademií. Vloni shromáždili se

ve AViesbadenu za pedsednictví l)erlínské akademie zástupcové více vdeckých
akademií a usnesli se odbývati letos dne IG. dubna v Paíži spolený sjezd.

Pi tomto sjezdu zúastní se zástupcové tchto akademií : z Amsterodamu,
z Berlína, z Brusselu, z Budapešt, z Gottin^', z Kodan, z Kristiánie,

z Lipska, z Londýna, z Mnichova, z Paíže, z Peti-ohradu a z Vídn. Císaská
vídeská akademie odeslala šest skutených len do Paíže, a sice šli tam

24*
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pánové: Gomperz (filologie), Jireek (djezpyt), Ktirabáek (jazykozpyt),

Lansr (fysika), Rollett (fysiologie), Tschermak (mineralogie). Pedmty, o kterých

se má rokovati a které vSechny akademie spolen provésti zamýšlejí, jsou:

vymiti stupe 30" poledníku ; zaíditi jednotnou stupnici pro fysiologické

nástroje; komissi, která by studovala vývoj a anatomii mozku; probrati

právní pomry cizinc v rozliných zemích; ustanoviti podmínky, za kterých

by se rukopisy pjovaly; vydati byzantské listiny; vydati reální encyklopedii

Islámu ; vydati sebrané spisy Leibnizovy ; vydati tlilo sanskritu Mahábhárata.

Paížská akademie pijme všechny hosty v zámku Chantilly, který vévodovi

z Aumalu náležel; mstská rada paížská pivítá je a uspoádá slavnost

v mstské radnici. Ig. Zh.

Allgemeine deutsche Biographie. Mohou-li se Anghané velkým

•bibliografickým slovníkem „Dictionary of National Biography", o kterémž

jsme T 2. ísle na str. 129— 130 letoší „Hlídky" referovali, vším právem

poclilubiti, mají i Nmci podobné velkolepé tlilo, kteréž „Allgemeine deutsche

Biographie" se jmenuje. Obrovské dílo toto bylo roku 1899 tyicátým
pátým svazkem ukoneno ; když se dílo cituje, užívá se vždy znaky A. D. B.,

kteréž i my v tomto lánku užívati budeme.

První popud podobné tlilo vydávati dal známý djepisec Ranke, který

svého žáka bavorského krále Maximiliána II. pohnul, aby pi mnichovské

akademii vd djepisnou komissi založil; zái'ove naznail úkoly, jimiž by

se obírati mla. Pedevším Rauke navrhoval, aby vydávány byly „Ronice

nmeckého djepisu", a též „djiny jednotlivých vd"; za tetí pak navr-

hoval, aby vydávána byla všeobecná nmecká biografie. Tento tetí návrh

odvodoval takto: »Ob práce, které jsem na prvém a dnihém míst jme-

noval, obírají se státy a vdou; jest však nutn potebí, aby i osobnostem,

které ve státech a ve vdách psobí, pozornost se vnovala. Proto navrhuji

na tetím míst vydávati životopisy všech Nmc; dílo, které by abecedním

poádkem v nkohka svazcích jist a nestrann vše podalo, co o osobnostech

onch vdti se má."

V sezení, kteréž koncem íjna roku 1868 bylo, ponejprv mnichovská

akademie vd o tomto návrhu Rankeov jednala. Schze, kteréž sám Ranke

pedsedal, hned pochopila a uznala, že se jedná o pedležité dílo a usnesla

se, že se postará, aby návrh uskutenn byl. Již roku 18G9. navržen byl

za redaktora nového díla tajný kabinetní rada mimo službu Rochus svobodný

pán Liliencron, o nmž se akademie domnívala, že má všechny vlastnosti,

kterých redaktor tak dležitého a nesnadného díla potebuje.

Liliencron (narozen 8. prosince 1820 v Plonu v Holštýnsku), byl

tehdy v mužné síle ve vku 49 let. Byl jak dovedným diplomatem, tak

i pilným vdátorem, který se hlavn nmeckou literaturou obíral. Když roku

1848. nmecko-danská válka vypukla, opustil stolici privátního docentu v Bonnu

a vstoupil do ad vojska, aby bojoval za vSenmeckou myšlenku. Po válce

byl sekretáem v zahraniním ministerstvu své otiny; roku 1849. byl poslán

za vyslance do Berlína. Po onch nepokojných dobách opustil diplomatickou

dráhu a již roku 1852. byl zase professorem v Jen; pozdji vstoupil do

služeb vévody Meiningenského a stal se vévodovým komoím a kabinetním

radou. Pevzav roku 1SG9. nabízenou mu redakci nového díla A. D. B.,
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vystoupil z vévodské služby a pesthoval se do Mnichova. Pustiv se s plnou

chutí do práce, seznal však brzy, že sám není s to, aby všechny potebné

práce zastal; s dovolením akademie zvolil si proto, práv když se první

svazek nového díla tiskl, za spolupracovníka a za spoluredaktora djepisce

Františka von Wegele, kterýž tehdy profesorem djepisu ve Wiirzburgu byl.

Wegele zstal až do své smrti roku 1897. pilným a svdomitým spolu-

redaktorem a pracoval hlavn v oboru politických djin. Dvaki'áte, když

Liliencron na delších cestách v Itálii byl, úpln ho v redakci zastupoval.

Liliencron sám o nm píše: Pracovali jsme spolu svorn a jako praví pá-
telé až do jeho smrti. Velmi mne dojalo, když jsem svého pilného spolu-

redaktora do písmeny W vaditi musil, protože zemel.

Liliencron podjal se tžké dohy, ale s úplným zdarem ji ukonil.

Bylo nutné potebí, a1)y si vyhledal spolupracovníky, aby s nimi o láncích

vyjednával, je povzbuzoval, mnohých libstek j( jich šetil anebo zamítl.

Protože té doby u nás v Rakousku podobné dílo již Wurzbach vydával

a sám všechno psal, sám všechen potebný materiál sbíral, byv otázán,

pochyboval, že se Liliencronovi podaí tolik uencii k sob pipoutati a je

ku spolupracovnictví získati. Avšak podailo se; ovšem i doba sama byla

píznivá. Tehdy po vítzné nmecko-francouzské válce mysli všech Nmc
všenmecká myšlenka zabírala: všechny znamenitjší Nmce popsati, bylo

nco nanejvýš asového a všem vítaného; proto také kde hlavní redaktor

Liliencron o spolupracovnictví zaklepal, byl skoro všude a vždy v)'slyšen.

Djiny zaaly se tehdy více jednotlivými osobnostmi, které hlavn v popedí
vystupovaly jako Vilémem, Bismarkem, Moltkem a j. obírati; tehdy kulturní

djiny poznenáhla v biografie pecházely; telidy ml každý spisovatel za

nejvtší úkol svého života vydati své memoiry. V této dob pišla A. D. B.

všem vhod a proto hned první její svazek, který po dlouhých pípravách

roku 1875. nákladem lipské firmy Duncker a Humplot vyšel, s velkým
nadšením uvítán byl.

Liliencron hledl, aby životopisy psány byly zajímav, aby i na málo
ádcích nco nového se podalo, aby suchoparné údaje njakým epigramem

anebo okídleným slovem se oživily. Mnohé do lánk vpletené anekdoty

kolikráte velmi pkný a názorný podávají obraz o kultue té i oné doby.

I nejnepatrnjších událostí si povšimli spisovatelé, ale tak také stalo se, že

pvodní plán daleko pekroen byl a že A. D. B. o tolik svazk vzrostla.

Redaktor chtl jen asi dvacet svazk každý o padesáti tiskových arších za

10—12 let vydati; žádný životopis neml více místa zaujímati než jeden

tiskový arch. Ovšem že nebylo možno, vždy zásadou touto se íditi, bylo

by barbarstvím mnohou krásnou a cennou práci jen proto zkrátiti, aby se

princip zachoval. Potebí bylo osobností vynikajících též více si všímati a

tám jen A. D. B. na oblib získala; nakladatel pak mnohé z tchto roz-

rozsáhlejších lánk samostatn vydal jako na p. Bernayuv životopis Goethea.

»Vilém" od Ericha Marcka.

Co do potu svazk se ovšem pvodní plán velmi pekroil, ale

nestalo se tak co do potu lánk. Liliencron si v letech 1869.—1875.

"v^^pracoval seznam osobností, které pod písmeny A a B vaditi chce; po-

mrn pak vypoítal, že by pro celou abecedu bylo asi 80.000 jmen)
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mlo-li jen 20 svazku vyjíti, nutno bylo tento poet na polovici snížiti.

Redaktor však poznal, chce-li aby A. D. B. monumentálním dílem byla,

a chce-li ponkud obšírn látku projednati, že poet lánk opt o polovici

snížiti musí, tak že z pvodních 80.000, zbylo jen 20.000 životopis.

Pvodní plán byl rozdliti všechny životopisy ve tyi tídy, a sice

tak, aby nejslavnjší a nejvýtenjší mužové jen na jednom tiskovém archu

popsáni byli; druhá tída mla jen pl archu zaujímati; tetí mla býti

o dvou stranách ; ti, kteí do tvrté tídy zaazeni byli, mly se spokojiti

nkolika ádky, nanejvýš jednou stranou. Redaktor pak poítal, že bude
životopis první tídy asi 50, druhé 500, tetí 5000, což by asi 11.000
stran vyplnilo; ostatní místo vnováno býti mlo kratším zprávám. Z poátku
ídili se aspo nkteí spisovatelé tou zásadou; tak životy Hegla a Goethea

o nco málo urené meze pekroily; pozdjší však lánky, jako Vilém I.,

Siivern, Valther von der Vogelweide, zrovna na samostatné spisy až o jedenácti

tiskových arších vzrostly; pozdji tž mnohým nepatrným osobnostem, které

nkolika ádky odbyty býti mohly, rnováno až nkolik stran a vbec
i malikosti do široka se roztahovaly; ovšem bylo by mnohdy nesnadno

místní patriotismus nkterých pilných pispívatel omeziti.

Jak kolikráte tžko je všechno pehlédnouti, vidti z toho, že jak

kritika upozornila na p. v životopisu hudebníka Stobáusa (ý 1G46) citují se

píležitostné verše, které mu nkolik pátel vnovalo, když se odnkud od-

sthoval. Pastor upozoruje ve svých „Djinách papež", že ve svazku

27., stran 227— 22S je životopis Marquarda z Rondecku a již tyi léta

díve ve svazku 20., stran 409— 412 Krones o nm delší a dkladnjší
sta podal. Redaktor sám naíkal, že ml se jmény stedovku velkou potíž,

že mnohdy si rady nevdl, kam je zaaditi má. Životopisy žijících nebyly

v dílo pojaty; jeu zemelí byli uvedeni.

Pojem slova „nmecká biografie" vzat ve smyslu nejširším. Podávají

se životopisy muž nejen z Nmecka, ale i ze Švýcarska a Rakouska;

z Nizozemí vzati byli všichni až do ticetileté války. Vbec ídila se redakce

zásadou: všímati si všech muž, kteí i když jinde se zroílili i jiné národ-

nosti byli, síly své národu nmeckému vnovali a na jeho vývoji se súastnili

a jej v jeho kulturním významu podporovali. Pojednalo se o osobnostech,

které ve vývoji djin, véd, umní, obchodu, prmyslu, zkrátka v každém
odvtví politického a kulturního života vynikly. Kritika si však stžovala,

že mnozí spisovatelé jen „emeslníci pérem" více nadje mli do A. D. B.

pijatu býti, než mužové, kteí se ve správ svých mst, zakládajíce a

rozšiujíce obchody dmyslem a rázností vyznamenali; spisovatelé, kteí jen

nepatrné lánky v odborných asopisech, hlavn v theologii a krásné literatue,

napsali, v A. D. B. též pojati byli. Je prý bohužel až doposud v Nmecku
zvykem vážiti si více „píšících" než „pracujících" rukou; vedle spisovatel

všímáno >i v A. D. B. nejvíce pohtik a voják.
Avšak a nedostatky nkteré dílu tomuto se vytýkají, lze íci, že mají

Nmci v A. D. B. spis, kterého pohodln a spolehliv užiti lze.

Redaktor Liliejicron od poátku až do konce dílo ídil a mohl jak

pedmluvu ku prvnímu dílu roku 1875. také doslov ku tyicátému pátému

roku 1890. napsati Celé dílo vyšlo tedy v 24 letech, prmrn vycházely
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loii dva svazky. Všech spolupracovník bylo 1418, životopis obsahuje

celé dílo 23.273. Xevázaný svazek prodává se za 12 marek, vázaný za

14 m. 20 pf., každý svazek má okolo 800 stran v S°. Redaktor Liliencron

jest nyní protestantským kapitubiím proboštem ve Slesviku.

Jak mi pan nakladatel A. D. B. laskav sdlil, vydá djepisná

mnichovská akademie redakcí Lilieuconovou doplky o pti svazcích, v nichž

uveejnny budou životopisy, které za vydávání A. D. B. t. j. v letech

1875 až v etn 1899 zemeli. Dle zpráv nkterých nmeckých list po-

mýšlí se také vydati druhé vydání; uritého není v5ak doposud nic rozhodnuto.

Pi posledním svazku doplk bude též uveejnn abecední seznam všech

lánk; vypracoval jej pan Grapp, editel kanceláe státního archivu ve

Slesviku, který redaktoru Liliencronovi po dvanácte let již vydatné nápomocen

byl. (Srovnej lánek od Moice Xeckera: „Ein deutsches Riesenwerk"

v sLiterarisches Echo" II. r. str. 1321.—1326 „Historische Zeitschrit"

sv. 3'J., str. .502; 52, 299; 8<), 273.— 276. Srovnej též pedmluvu k I. a

doslov ku 45. svazku A. D. B. Tchto pramen bylo mnohdy doslovné

použito). IGSÁT Zhákél.

Kalvínovy spisy. Knihkupectví C. A. Schwetsch a syn díve

v Brunšviku, nyní v Berlín, dokonilo práv velké vydání v 4^ všech

Kalvínových spis 59. svazkem. Sbírku zapoali r. 1860. vydávati professoi

ve Strassburku AV. Baimi {-r 1878), Ed. Cunitz (v 1886) a Ed. Reuss

(ý 1891) a dokonil ji editel theologického studijního ústavu ve Strassburku

Alfred Erichson. Poslednímu svazku pidán životopis Kalvínv, který též

samostatn vyšel pod názven) : Bibliographia Calviniana. Catalogus chronologicus

operum Calvini. Catalogus systematicus operu m, quae šunt de Calvino. Cum
indice autorm alphabetico. Velká 8^ 161 stran. Berlín 1900. Spisy vy-

(házely pod názvem opera Calvini v 4°; každý svazek má 500— 800 stran

a prodává se po 12 markách. lo. Zh.

Mineralogicko-geologický ústav c k. eské vysoké školy technické

v Brn. ^linule zmínili jsme se o netenosti eského obecenstva na Morav
k dležitému ústavu tomuto. Dnes uveejujeme jména dárc, kteí k obohacení

jeho pispli, a to naped z Moravy. Proloženým tiskem vyznaeny dary

vtší. Prof. Dr. Fr. Dvorský v Brn. MUDr. Ad.,Hutka ve Štramberku.

Jan Rublecký, sekretá pojišovny v Brn. Lošák, zemský školní inspektor

v Brn. Zd. Pšenika, techn. adjunkt cukrovaru v Celechovicích. Jakub

Bartoš, konsistorní rada v Brn. A. Ježek v Dol. Kounicích. Josef Slabý,

uitel v Ostrovaicích. Fr. Malota, fará v Bílovicích. A. Blažek, technický

kontrollor ve Vranovicích. E. Dokal, kníž. arcib. editel v Kromíži. Fr.

Beneš, zem. posl. v Pedklášteí. Hugo Sáka, uitel v Rudici. Fr. Hro-
mátko, c. k. úetní rada v Brn. V. Spitzner, professor v Prostjov.

A. Weselý, stav. rada v Brn. Ferd. Kubeš, obchodník v Tebíi. MUDr.
Fr. Veselý v Brn. A. Herzán, ing. cand. v Brn. Pí. Bakešová, velko-

statkáka v Oechovikách. Fl. Štencl, naduitel v B'jhuticích. Prof. J. V y-

razil v Brn. MI'Dr. Bed. Remeš v Píbore. Ing. C. A. .Švancara

v Brn. J. E. To mola, socha v Brn. J. Barvi, knihkupec v Brn.
R^d. J. Klvaa v Kyjov. Akad. malí J a r o n k ve Val. Meziíí. J. Benda,

techn. kontrollor Hmšovany. Jos. Kašpar, katecheta v Brn. Stud. inž.
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Lederer v Brné. Dr. Nevyjel, c. k. komisa v Brn. Ing. H. Filipp v Brné.

Pro. Dr. Fr. Smyka v Uh. Hradišti. Zd. Škarda, dlní v Božím Po-

žehnání. Frant. Museum v Brn. Vrchní inž. A. Prchal v Rrn. Prof.

J. Uliný v Tebíi. Insp. Hanisch v Tebíi. Lékárník Slavíek
v Teli.

Dárcové cizí: K. Rosenzweig, továrník ve Vídni. G. Tonnies, ma-
jitel mramorových lom v Nabreziné. J. Zeller, báský inženýr n. o.

v Ebenau. Akciová spolenost pro prmysl mramorový v Ober-

almu. Fritz Zeller, obchodník s mramorem ve Vídni. ]d. S t u r m, úedník
c. k. státní dráhy v Duchcov. Ing. A. Rosiwal, íšský geolog ve Vídni.

G. Geyer, íšský geolog ve Vídni. Dr. A. Bittner, íšský geolog ve Vídni.

Železné doly a huti v Salzau-Werfenu. Gener. editelství dol
rak. uher. státní dráhy v Pešti. G. de K i r á 1 y, c. a k. podplukovník

v Ungváni. David Fanta, velkoprmyslník ve Vídni. Commission ge-

ologique de la Finnlande (posílá stále spisy, jež vydává). Král.
pruský zemský geolog, ústav v Berlín. lenové téhož ústavu

Dr. H. L o t z, Dr. C. G a g e 1, Dr. K. Z i m m e r m a n n, Dr. A. Denckmann,
Dr. G. M Her, Dr. L. Beushausen, Dr. H. Schróder. Mineralogicko-
petro grafické oddlení c.k. dvorního musea ve Vídni. ^V i e n e r

-

berger Ziegelfabriks- u. Baugesellschaft ve Vídni. Gen. e d,

Dr. Emil Teirich ve Vídni. Král. rada Fel. Rarrer ve Vídni. Art. G.:

Holroyd v Melbournu. A. de Grossou vre, Ingénieur en chef dei

mineš, Bourges. Prof. Dr. H. Potonié v Berlín (posílá m. j. stáli

vydávanou jím Naturw. AVochenschrift). Prof. univers. Dr. A. Baltzei
v Bernu. editel, báský rada Dr. A. Fillunger ve Vítkovicích. Dvori

rada Dr. G. Stache, editel c. k. íšsk. geol. ústavu ve Vídni. Custo^

E. Palliardi v Brn. Tajný rada, prof. univ. Dr. H. RosenbuscI
v Heidelbcrku. Prof. univ. Dr. Szajnocha v Krakov. Báský správc

A. Mller ve Wieliczce. Tajný rada, univ. prof. Dr. H. Credner v Lipski

P. Job. AViesbaur, gymn. prof. v Doupov. Univ. prof. Dr. G. Steinj
mann ve Freiburgu. íšský geolog G. v. Bukovski ve Vídni. Vim
Prof. Dr. Em. Kayser v Marburgu (Hessensko). editelství král

pruského zemského geolog, ústavu v Berlín. Viceeditel téhol

ilstavu, prof. Dr. B e y s c h 1 a g. Univ. prof. Dr. E. B e n e c k e ve Strassburgt

Univ. prof. Dr. A. Tomquist ve Strassburgu. J. Rosenfeld ve Wigstadtli

Prof. univ. .Dr. H. Haas v Kielu. Dr. V. Petrascheck, assist. technil

v Drážanech. editelství král. zemského geolog, ústavu v Peš
(zasílá stále spisy jím vydávané). Báská editelství a editelství dol
v Raiblu, Kirchbichlu, Brixleggu, Idrii, Píbrami, Mostu,
Jáchymové, K 1 a u s e n u, K i t z b i c h 1 u, S t e r z i n g u. C. k. b á s k é

editelství pro Bosnu a Hercegovinu. Správy solných dol v Už i,

Kosov, Kaczyce, Išlu, Stebníku, Kaluszi, Hallu, Hallstadtu.
Halleinu^ Bochn, Lackoe, Vlice. F. Namer, rentier v Darm-

stadtu. Univ. prof. Dr. J. Chr. Moberg v Lundu.

Mnohem menší poet dárc domácích znaí také menší poet dar,

a to ve velikém nepomru, tak že práv ve vcech domácích jsou tu veliké

mezery. K vyzvání našemu, aby pp. tenái „Hlídky" prací nebo pímluvou
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na sbírku naší techniky paniatovab*, pihlásil se dosud jeden dst. farní úí-ad

z mor. Slovenska. Doufejme, že se jich najde více.

Císté umní. Holárkovy ^Reflexe z katechismu" a Jenevreinv

„lilor", eská umlecká díla kritikou na výsost v}'chválená, octla se u jisté

hamburské firmy v sezname ^ pikantních" obrázkových publikací. Tož jak je

to vlastn, a kdo má pravdu ?

Oprava breviáe. Ke zmínce minulého ísla o této vci podotýkáme,

že „Correspondenzblatt fiir den kathol. Clerus" (. 8.) uveejuje o tom

lánek a navrhuje, aby knží v pastorálních konferencích nel) jiných

schzkách si o tom pohovoili a opravy se domáhali. Na§e zmínka v mi-

nulém ísle zpsobila prý, jako nkteré jiné, nkde zlou krev — píše se

také cosi o zákaze „Hlídku" odebírati. Co do tohoto argumentu odpoví-

dáme jednou pro vždy, že ped žádným takovým zákazem necouneme tak,

abychom proti pravd psali ; nebude-li odbratel, dobrá, zasta^'íme -asopis,

a to beze vší lítosti, nebo redakce jeho nebyla nikdy a není nám až dosud

vru ani dos malým vyražením. A kdo tvrdí, že úprava breviáe je v po-

ádku, ten budto se petvauje aneb odíkává bre\'iá, aby jej odíkal, bez

rozumu a bez citu.

Malí Joza Uprka rozesílá novinám zprány, že v bydlišti svém.

Hroznové Lhot, „honosící se starostou a zemským poslancem Jos. Pavlicou,

jest na svém a své rodiny život a majetku ohrožen." Nápadná tato zpráva

v}'užitkcvána „poestnou" žurnalistikou, jak obyejn, hned proti klerikalismu.

Dle zcela spolehlivých informací byl by p. Uprka lépe udlal, kdyby l)yl

mlel. A ti jistí žurnalisté a dají pozor, aby jim taková prahubená kstka
klerikalní neuvázla ve Iživvch hrdlech.
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V Brn, 25. dubna 1901.

Církevní zprávy. V tajném konsisturiu 15. dubna jmenováno
onch 10 nových kardinálu, jež minule jsme uvedli, z nich dva jen
veejn publikováni, nebof 19. ervna 1899 „in petto" už byli vybráni
k hodnosti té. Jsou to Alex. Samminiatelli a Frant. della Volpe. JPoužití

toho práva, jež papežm písluší, jmenovati sic kardinála, ale jeho
jméno nikomu nezjeviti. ani vybranému samému nikoliv, nestává se

pi každém jmenování, nýbrž jen nkdy. Kardinál „in petto reservatus"
(„v hrudí podržený'') nkdy se vbec prohlášení svého nedoká, a tudíž

ani netuší, že byl kardinálem; stává se to asto, když papež v ase
utajeností zeme. — Spolu prekonisováno (prohlášeno) 21 nových biskup,
z nich ti na biskupské stolce v ruském Polsku (mohilevský. žitomský
a plocký). Bývalý plocký biskup Symon, vládou ruskou k vyhnanství
donucený, jmenován arcibiskupem Attalie (in partibus infidelium) a
povolán do kurie ímské. — Ve veejném konsistoriu (18. dubna) na to

odevzdány domácím kardinálm birety, cizím je vozí ablecjati papežští

a odevzdávají v residenci jejích. Proto musi[ také biskup krakovský,
jenž náhodou dlel v eas prohlášení svého v ím, rychle odjeti dom,
aby obvyklé ceremonii bylo vyhovno. — V proslovu, jejž ml sv. Otec
v prvním konsistoriu ke kardinálm, zmínno se o nynjším tžkém
postavení církve, jmenovit ve Francii. Španlích a Portugalsku i jinde.

Jistá sekta (myšlena zednáskái podjala prv se proti círb\-i války
v pravém slova smyslu. Z Francie jmenoval svatý Otec hned píklady,
jmenovit chystaný zákaz vyuování dítek leny kongregací a navržený
nový zákon o rozvodech. Církev eká dle slov sv. Otce tžká doba
zkoušky a trpká budoucnost.

Ve snmovn poslanecké i mimo ni velký rozruch zpsobilo, že

arcivévoda František Ferdinand, následník trnu, pijal protektorát nad
nmeckým spolkem ..Katholischer Schulverein~ a pi tom uinil pro-

hlášení proti heslu „los von Rom". Vyjma velkostatkáe nmecké a

ást liberal celá nmecká levice, v ele jejím radikálové a lidovci

nmetí pod rouškou interpellace útoili jak na arcivévodu tak na
katolicismus. K tomuto protestu proti inu protiústavnímu (!) a podpoe
-klerikalismu" pipojili se ovšem ihned socialisté, radikáli eští (národní

dlníci a agrarníci; i 3 polskorusínští. Radikálové nmetí i jinonárodní,

kteí v té vci rej vedli, inili tak když ne na povel, tedy k veliké

radosti novin a vrstev jistého plemene východního, které zvlášt
v Rakousku nemže si páti, aby ruch katolíckV- sesíhl a snad i smír
národní nastal mocnou protekcí s vrchu. Odhodlanost arcivévodovu
ped veejností takový projev vydati, pipisují mnozí vlivu choti arci-

vévodovy I kn. Chotkovy-Hohenbergovy), jež se své strany projevila svou
upímnou a statenou oddanost církvi vedouc jubilejní prvod vídeských
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šlechtien na ziskání odpustk jubilejních (v pondlí po imposantním

prvodu jubil, katolických muž vídeských v potu asi 12— 15 tisíc

o n. nedli po velikonoci). Prohlášení arcivévodovo uvítáno v katol.

kruzích s velikou radostí. Le také skoro veškerý tisk eský (vyjma

Masarykovce a socialisty), veškerý tisk polský a jihoslovanský bez

rozdílu stran provázel je pochvalou —• liberálnjší listy proto hlavn,

že arcivévoda stigmatisoval hnutí rP^^y^ o^ íma"' jako politické hnutí

za heslem „pry od Rakouska". Ježto v Rakousku (zdá se, že v Uhrách

jsou s ním všecky politické strany srozumny!) toto politické vystoupení

následníkovo jisté práv nejdivoejší vrstvy — práv ty, jež samy pro *

sebe nejvíce svobod žádají — tžce nesou, praví se, že vystoupení arci-

vévodovo bude k vli „svatému pokoji'^ mímoparlamentarn desavouováno

a protektorát díve pozdji složen. Tak prý ostatn i nebožka císaovna

uinila. Když inny jí výtky, že pevzala protektorát nad spolkem

pro zbudování pomníku básníku Heineovi — protektorát tehdy složila.

Avšak vystoupením arcivévodovým katolické hnutí ve Vídni a v Dolních

Rakousích i v ostatní íší znamenit posíleno a ten dobrý úinek jeho

už zstane, tebas rzné ohledy ubraly snad pozdji pímosti a mužnosti

toho projevu.

Hnutí protikatoHcké, jaké tak šastn z politické podráždnosti

u nás v Rakousku protestante vybavili, snaží se zanésti i do jiných

zemí katolických. A úspchem tebas velmi pochybným v naší íši

podníceni, tím smleji poínají si jinde. Sami úspchy své cení mnohem
výše, než jak vskutku sluší. Tak nedávno pinesl protestantský lístek

.,Chronik der Christlichen Welt^^j ocenní, jak roste hnutí „los von
Rom" v Belgii a Francii. Tak prý v Brusselu použilo víc než dv
tetiny rodi volnosti dané jim zákonem školským a neposílají dítky

své do náboženských hodin vyuovacích. V Brusselu je prý 65^0 všech

školních dítek od náboženských hodin dispensováno. Také v jiných

mstech belgických podobn mnoho rodi uinilo. V mnohých mstech
pednášeno prý o hnutí protináboženském v Rakousku a hnutí to nalezlo

silný ohlas v Belgii. Ve Francii protiimské hnutí je dobe organisováno

dávno se strany protestant. Psobí tam tak zvané evangelisaní spolenosti^

které úinkují už po celé Francii vyjma nkolik málo okres. Vloni

v listopadu mlv svj sjezd v Paíži, na nmž znaný úspch hnutí

konstatován. Spolenosti evangelisaní nepsobí však jen v jediném

okresu, nýbrž zabírá si každé pole. jaké jen mže obsáhnout. Tak
jedna z nich psobila prv v 74 ze všech 86 departement (na 180
místech) a od roku 1847. vystavla už po Francii 150 kostel pro-

testantských. — Kolínský katolický list „Volkszeitung" k této zpráv^
již ze zmínného listu cituje, dodává, že protestante tak jedním hrábnutím

') Výatek tento z > Chronik der ('hristl. Welt pinesl >>K;jlnisehe Volkszeitung^

dne 14. dubna; vídeské i eské noviny na to sdlovaly, že »Kolnische Volkszeitung«

liináíí úvodní lánek na prvním míst o tom, jak úžasn postupuje hnutí od íma
v Belgii a Francii. — Bylo to z hlouposti i úmysln podstreno samému sKolnische

Volkszeitungu*? Ad maiorom »los von Rom < gloriaml? Kdy list ten práv citovanou

zprávu v pochybnost bére a slibuje, že vže vlastními zpravodaji osvtlil!
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všecky belgické socialisty zabrali pro církevní obec svou. Nebof rodie,
jež dítky do náboženství neposílají, jsou jen z ad socialistu nebo nej-

zapisáhlejsích liberal.

Z celé Francie docházejí senátu projevy a žádosti, aby zákon
o kongregacích, proti svobod elící, neschvaloval, nebo ve smyslu
svobody pozmnil. On už i te z porad snmovny vyšel tak zmnn,
že z prvotního znní mnoho nezstalo. Nedávno dal se schváln pedseda
ministerstva interviewovat, pi emž prohlásil, že zákon ten dokonce
bude církvi prospšným, protože prý jen nezdravé výstelky z tla
jejího odstraní. Vláda prý také nezamýšlí jím nic proti církvi katolické.

Pijetím zákona v dolní snmovn francouzské rozradostnny nejvíc

lože zednáské zemí latinských, tebas že zákon dávno ješt není zákonem
a jest velmi pochybno, zdaž jím bude, anebo kdy jím bude. Tak
„Velký Orient" italský a velmistr jeho br. E. Nathan radost svou nad
pronásledováním ád ve Francii a Španlsku cítil se nucena osvditi
zvláštními pozdravními telegramy zaslanými velmistrm velkolože fran-

couzské a obou „Velkých Orient" španlských. K francouzskému
velmistru psáno, že italské zednástvo s radostí sleduje boj nynjší tak

srdnat s pesvdením vedený, jenž k tomu smuje, aby statky

kongregací uloupené jménem náboženství a vynakládané na podporu
odboje a reakce, byly zpt požádány jménem pravého obanského a

lidského náboženství: na povznesení a osvícení ducha a vdomí francouz-

ského lidu!! — Španlským velmistrm blahopeje, že liberální strana

španlská, dostávši se k vlád, nedopouští, aby jho sekty jesuitské (Ii

národního ducha nutilo sklánti se ped požadavky dogmatu, jež majíc

na zeteli jedin prospch kasty vší nábožnosti postrádá (!), že strana

ta mužn se pozdvihla na obranu svobody a pokroku!
Ze práv italská francma^'onerie má takovou radost, jest z postavení

Itálie samé pochopitelno. —- Tyto sympathie srdcí zednáských nejsou

ovšem nic nového. Také není objevem, že lože v zákon proti kongre-

gacím ve Francii má velký díl svého vlivu stlesnný. Pi té píležitosti

napomíná klerikály— jmenovit nmecké — demokratický „Frankfurter .

Zeitung", aby nesvádli vše jen na liberaly, židy a zednáe, nýbrž
rozhlédli se po svém katolickém okolí, že lid skuten jen bujností

klerikalní všude jest vhánn zrovna do antiklerikalní nálady a do
hnutí protináboženského. Tu pak prý nerozlišuje a útoí už proti

všemu! — To jest ale zcela mylný pokyn! Vždy hnutí protiímské
není v lidu! Naopak jen umle vnáší se do lidu i do toho socialistického,

kterýž teba naped nábožensky zkazit, zlhostejnit, aby se stal dobrým
vyznavaem zásad socialistických. Hnutí antisemitské a hnutí proti-

ímské to velký rozdíl. Ono povstává spontánn v lidu samém jako

následek jeho vlastního uvdomní a nechuti proti jinorodcm, jež

v lidu vždy ostatn doutná. Protiímské hnutí však nemá koen v lidu,

ani jich míti nemže, nebof lid doposud zvlášt v zemích latinských

a slovanských se se svým náboženstvím stotožuuje a jen umle a i

pak též jen ojedinle proti nmu se dává poštvati. Proto hnutí proti-

ímské jest víc v ústech intelligentních agitátor a v novinách, než
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V lidu samém. Pres to jest zjevem velmi povážlivým, už pro veliké

massv socialistické, jež snadno se daji použiti ku všem bouím proti

jakémukoliv ádu a zvi. náboženskému sosnovanym.

Co zatím protiklášterní boue ve Francii pevalila se dosti ne-

.škodné. snad i beze vší škody, natropila a natropí spoust v jižních

sousedkách Francie Španlsku a Portugalsku. Portugalsko už znovu

opakuje svou neslavnou historii z dob Pombalových a let ticátých

XIX. století. Vláda vydala už dekret, jímž žádá použití zákonu proti

klášterm, zákon prý dosud nezrušených a tudíž dosud platných.

V r. 183o. dekretem vládním totiž naporueno zrušit všecky mužské
kláštery a majetek jim pobrati, a rok na to zrušeny týmže zpsobem
všecky ženské kláštery. Xyní se má tedv tehdejší historie optovat. —
Papež o velkonocích poslal lissabonskému patriarchovi a kardinálovi

Xettovi list potšný, v nmž lituje zaslepenosti vlády i krále, a vyzývá
arcibiskupa k mužné obrané, doufaje spolu, že po pestálé boui snad

pece nastane vyjasnní. — Xásledky portugalského zrušeni a zkonfisko-

vání klášter projevily se i u nás: na íšské rad totiž podán návrh,

abv Jesuité z Portugalska se sthující nesmli se usazovat v Rakousku.
Xoviny totiž pinesly vést. že zakoupili si bývalý klášter v Halii a

že se tam chtjí usaditi. — Následkem persekuce klášter v Portugalsku

bude asi odvolání papežského nuncia z Lissabonu. Xebo až k tomu
stupni nesmiitelnosti došla vláda portugalská. — Ve Španlsku
zdálo se zprvu, že vláda víc jen sliby boue protiklášterní udobrouchá,

le už i ta pechází ke skutkm. Vydáno nedávno dvojí naízení:

ministr financi káže svým podízeným úadm do kvtna sestaviti seznam
a ocenní všeho klášterního majetku a zvlášt klášterních podnik (velká

vtšina klášter španlských živí se ne žebrotou, jak se asto vytýká.

ale prací, zakládajíc prmyslové závody a družstva výrobní nejen všech
vcí bohoslužebných, tiskárny, ale i zboží pro obyejnou lidovou potebu!).

ády. jež založeny na základ zákona z roku 1851., budou ponechány
a jen da jim pedepsána z výdlku jejich (tedy ekvivalentní a daová
persekuce jako ve Francii;; kláštery a ády po r. 1851. povstavší budou
zrušeny. Ministr vyuováni a kultu opt obžníkem svým kázal vylouiti

ze školy národní veškeré vyuování náboženství. Ze prý je to vc
rodiny a chrámu a nikoliv školy I Tím zpsobem ministr, jak praví,

zabezpeiti chce školu pede vším fanatismem a odstraniti z myslí

budoucích generací ducha nepízn proti všemu tomu. co jest nového
a pokroilého? II

Hnuti proticírkevní zuí dnes ve všech katolických státech

evropských — a vlastn dnes nejtišší jest Itálie, kteráž po léta se

tváila nejboulivji.

Jako v našich zemích sudetských Xmci na mnoha místech z ná-

rodnostní rozdráždnosti opouštjí katolickou církev, tak na jihu iní
namnoze Slovinci a Charváte, rovnž národnostní spor se svým knžstvem
poitaleným více ceníce než viru svou. U nás se strany církve Xémcm
v nejmenším se sic neubližuje, rozdráždní vneseno v n odjinud;
na jihu však aspo z ásti jest tomu jinak. Ani tam však nemožno vící
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sprostiti výtky zbytené penáhlenosti. Zvlášt na terstském territoriu

od loského roku myšlenka pestupovati na pravoslaví pro neshody
s farái ^vlachouny" se ujala! Po loských božítlových ptkách
Slovinc s faráem Hrovatinem sice hromadné pestupováni ku pravo-
slaví, k nmuž byli odhodláni, zamezili vlivem svým jak mstská rada,

tak vliv konsistoe a biskupa, jenž hájí práva Slovinc. Dlouho však už
mají boje se svým faráem vící rojanští — z tch te 19. dubna,
jak listy slovinské oznámily. 306 pestoupilo k pravoslaví. Menšina sic.

ale pece znaná ásti Také dalmatští a isteršti katolíci k této hrozb
se utíkají, když jim duchovní vrchnost anebo místní správa vnucuje
nenávidnou latinu < po pípad vlaštinu i na úkor starého práva domácí
ei a starého jazyka (^hlaholského-). Tak jmenovit ve splitské diecesi

zavládlo veliké rozilení, že biskup splitský Naki nic neiní, abv
obcím své diecese staré právo hlaholice, pokud jí užívaly, vrátil. Naopak
obávají se, že biskup Naki jest hlaholici nepízniv. a že chce celou

véc nechat pejíti, nepoužívaje nijak ani pokyn ani dovolení daných
v breve papežském z r. 1898. a v loském dodatku k nmu. Naopak na
nkolika místech samovolný pokus arníku i fará bvl potlaen a pokárán,

ba i osobní právo -glagolaš- (knzi hlaholsky, t. j. staroslovanskou ei
sloužících mši svatou a svátosti udlujících) obmezeno. Nedávno odebrala

se deputace knží splitské diecese, aby požádala biskupa, by spoádal
záležitost hlaholice dle vyzvání papežova, a dal prozkoumati právo obcí

a stanoviti tak rejstík obcí starých hlaholských a nových latinských.

Zárove vyložili deputati biskupovi rozilení, jaké v lidu panuje a

nebezpeí, jaké církvi hrozí, nebo nespokojenci, nebude-li právo jejich

obnoveno, chtjí pestoupit ku pravoslaví. Biskup eníky vyslechl a

beze všeho uritého slibu je propustil. — Tedv podle všeho i tu dojde

k boji. rozervanosti a zbytené podráždnosti na obou stranách.

Jinakého druhu boje mají ve srmském kraji ve Slavonsku; tam.

jak P. Matko Ivaniševié ..Obzoru" záhebskému sdluje, bují z maari-
saních pohnutek kalvinismus. Vysthovalci maarští totiž od 30 let

a déle etn se usazovali ve vtších menších skupinách v úrodných,
ale liduprázdných krajích slavonských. Pišli do osad charvatských
a našli ovšem už kostel i snad školu charvatsky zízenou. Dlouhý as
byl pokoj, pizpsobili se pomrm a pomry domácí jim. Ve škole

charvatské vyuováno maarštin, v kostele uinny jim ústupky. Le
te najednou vlastenci z póza Sávj- a Tisy vzpomnli si na své krajany
a dojeli je roznítit k požadavkm nesp^"i*elným: chtjí úpln maarské
školy a maarské kostelv. Skoly zicu.. dle svého mohou jen jako
konfessionalní. a ježto v kostele katolickém žádnou mocí chauvinistickou

prorazit nemohou, agituje se mezi nimi, aby pistupovali ke kalvinismu

a ziizovali si své vlastní obce náboženst ^ újíaž rárodní. se školami

i chrámy maarskými. Pastoi z Pešti, Debrecína a odjinud asto chodí

sem kázat a pemlouvat. Ti obce maarské už takto utvoeny a na

tyech nových se práv pracuje.

Záležitost Tolstého na Rusi stává ^e ím dále hlasnjší a pro církev

pravoslavnou mrzutjší. A pece ji^k ..idíme s plným svdomím církev
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pravoslavná jest v právu, a každá cirkev i katolická jednala by v tomže

pípade stejné. Chvbou jest. že církev pravoslavná naped dlouho mlela,

a teprv ted" se rozhr.dla vyslo-it to. co už dávno vyšlo ^ti mla. Kdyby
Tolstého byla prohlásila za nelena své církve hned po jeho spise

„V em je má víra™, sotva by ji kdo byl zazlil. Ježto paní hr. Tolstá

svj protest metropolitíjvi petrohradskému Antoniovi poslaný úmysln
v listech veejn dala otisknouti, uveejnil v Cerkovném Vstníku také

metrop dita Aotonios svou odpov Odpov vyznívá mírn a lahodn
od poátku až do konce a arcibiskup petrohradský tvrdí správn, že

církev neuinila nic jiného, než že konstatovala, co Tolstý sám uinil
— jeho odlouení se od jednoty vících. Praví: „Ve svém poslání

Synod osvdil pouze skutený fakt. a proto zlobit se na mohou jen

ti. kdo nevdí co iní. Dostáváte jak pravíte, výrazy soucitu z celého

svta. Nedivím se tomu, ale myslím, že se nemáte z eho radovat. Jest

sláva lidská a jest sláva Boží . . . Když minulého roku v novinách

roznesla se vest o nemoci hrabte, tu vyvstala pro duchovní správce

ve vší síle otázka: zda se sluší, aby on, odpadlý od víry i církve,

byl udostojen kesanského pohebu a modliteb. Knzi se proto obrátili

na Synod a ten tajným výnosem dal duchovním správcm, jichž

se týkalo, a mohl dáti toliko tu jedinou odpov: nesluM se, ume-li,

aniž by s církví se opt kajícn sjednotil. Tu se nikomu niím ne-

hrozilo, a jinak se ani odpovdti nemohlo. Já ani nemyslím, že by
se našel njaký, ba i nepoádný knz. který by osmlil se hrabte
pohbíti kesanským pohebem, a kdybv jej i pohbil, pak by takovéto

pohbení nevícího bylo jen proanací svatého obadu. A jak a na
konen init násilí muži vašemu ? Vždy bezpochyby on sám, neuznávaje

a káraje církev, nepeje si ani, aby se nad ním církevní obady
pohební konaly I?"

Tolstého „atíaira** uvedla celou spolenost ruskou do odbojné
nálady. Pes trest, jaký stihl spolek spisovatel ruských, pozdravy a

vyjádeni radosti a oddanosti, úcty a obdivu se do Jasné Poljany jen

sypaly. Listm konen zakázáno je uveejovati a o nich se i zmiovat.
Podobiznu Tolstého od pedního umlce ruského Rpina pracovanou
obecenstvo na výstavce jarní stále zdobilo kvtinami a poádalo ped
ní malé demonstrace. Proto podobizna též z výstavy vzata. Bvla za-

koupena pro carskou obrazárnu. — Sensaci rovnž psobí list Tolstého
caru poslaný, jenž ovšem jen v opisech a hektog^rafických otiscích po
Rusku koluje. Tolstý v nm cara žádá, aby zabránil dalšímu pro-

následování náboženskému a národnímu v Rusku. List psán je v dob
nedávné nemoci Tolstého (v prosinci 1900 1 a poslán byl caru tudíž

jako odkaz lovka už umírajícího. Zatím Tolstý ozdravl a list tak
— jeho piinním asi — dostal se širé veejnosti. Poíná takto: „Vaše
carské Velienstvo, ^likuláši Alexandrovii I Pette laskav tento list;

nebyl pvodn pro Vás uren a jest krátký. Poslouchejte hlasu svého
vlastního dobrého srdce a ite se pak dle nho.~ Vzpomnv nkolika
pípad, jak ženy a matky niím se neprovinivši sthují se za muži

i syny svými do vyhnanství (myslí asi vyhnanství z národních a
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politických píin), dodává : „Ale to ješt nejsou všichni, kdož
tam trpí. Sta Rus, nejlepších celého národa musejí trpti ješt he
následkem náboženského pronásledování, jež v Rusku se dje z po-

divného nepochopení a vzrstá v dob, kdy všichni myslící lidé a
státy uznali už dávno neprospšnost, hloupost a ukrutnou nespravedlnost

takového pronásledování. Oddávna tanulo mi na mysli, že je mojí
povinností, abych se pokusil než umru, otevíti oi Vaše na to neroz-

umné a strašné ukrutenství, která se páchá Vaším jménem. Došedší
práv list ,Duchoborcu' piml mne, abych s vcí tou už déle ne-

odkládal." Vypoítává pak: „Výkvt lidu nejen na Kavkaze ale i v celé

Rusi, 10 tisíc Duchoborcv pes všecky trudy a nedostatky, jež je

ekaly, opustilo otinu nejen s žalem ale i s bolnou vzpomínkou v duši,

co v té otin své musili vytrpt. Nkolik tisíc ,Molokanv' (,mlíák')
v Krase a jiných tolikéž v Eryvan, jejichž žádost za dovolenou
vysthovat se Vám jsem pedložil, Molokanové z Taškentu a na 10.000

osob z gubernie moskevské a kyjovské, které za viru svou trpti

musejí — všichni ti pejí si a prosí jen za jediné, a to jest dovolení,

aby smli opustit Rusko a odebrati se tam, kde by mohli bezpen
modlit se Bohu tak, jak oni jej vyznávají a ne tak, jak to naizují

úady, které vtším dílem vbec žádného Boha neuznávají."

„Neznáte-li všech tch nerozumných ukrutenství páchaných Vaším
jménem, dovolte, abych já Vám to sdlil, ostatn slova má potvrdí

Vám každý spravedlivý lovk, jemuž vyšetení vci té svíte. Le
když už jednou jste se dovdl o tom, že Vašeho jména užívá se na
ospravedlnní bolestí, jež se psobí nevinným a nejlepším lidem z národu,

a víte, že mžete tomu zabránit, nebudete míti dotud pokojného svdomí,
dokud se to nestane. Neptejte se na to lidí, muž, kteí zavinili ty

ukrutnosti a nedejte se íditi jejich mínním: ani Pobdonosceva, lovka
opozdilého za svou dobou, chytráka, umínnce a ukrutníka; ani Sipjagina.

jenž jest lovkem prostedního ducha, neosvíceným a bezuzdným. Ti

lidé ekou Vám, že jsem snílkem anarchistou a lovkem bezbožným,
že všecko co mluvím a iním, jest nepatino. Ale ]i nemluvím ze

svého stanoviska, mluvím to vše ze stanoviska Vašeho Velienstva,

kteréž mže konec uiniti všem tm zloinm." Na konec Tolstý na-

vrhuje: 1. revidovat a zrušit zákony a ustanovení proti nepravoslavnj^m

vyznáním a církvím; 2. pestat pronásledovati ty, kdož odpadnou od
statní pravoslavné církve, a propustiti ty, kdož jsou proto uvznni,
zpt povolati, kdož vyhnáni; 3. poteby státu a požadavky svdomí
jednotlivcova uvésti pokud možno ve shodu (neehtjící písahat a zbra
nosit, jinakým zpsobem zavázat).

Duchoborci, pesídlení z Kavkazu Tolstým a kn. Chilkovem í

do Kanady, nejsou ani tam spokojeni. Vláda kanadská vykázala jim c

takové prý nehostinné, chladné a moálovité koniny, že zem skoro '.

nic, jim nerodí, ani brambor nedozrá a nedoroste. Mimo to také i kanadská
vláda žádá od nich jisté obanské povinnosti jako zápis satk, porod,
úmrtí, zanesení majetku nemovitého a podobné poádky^ civilisované

zem. To však vše jest „Duchoborcm" proti mysli. Žádají si žít
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Úpln po svém beze všeho styku se státem jakýmkoliv. Vvdali tudíž

v novinách amerických i evropských provolání k celému civilisovanému
svtu, abv iim nékterv stát wkázal kus zem. na níž bv mohli íak

se uzivit svou prací tak i ziti úplné po svém.
Nelibostí turecké vlády, svržen v polovici kvtna patriarcha ecké

východní církve Konstantin V., sotva od 3 let vládnuvší na caihradském
stolci. Synod jeho — vrchní církevní rada — sám ho sesadil, ovšem
jen po pání turecké vlády a patriarcha, jako dva jiní ješt, žijící

pedchdcové — pAjde do kláštera. Dvod v svnodu pednesenv bvl,

že jednáním svým budí patriarcha nelibost vládv turecké a tím církev
eckou poškozuje. Ježto každý tém patriarcha caihradský jest voHtelný
i sesaditelný synodem, každý tém jest jen dotud milvm. dokud všem
lenm Synodu dovede vyhovti, nebo jinak jim nepekáži. Vedle
synodu, jenž skládá se z 12 metropolit církve ecké (arcib.) v elo
církve a po bok patriarchovi postavena jest ješt smíšená vrchní rada
církevní, jež skládá se z S vážených laik a 4 arcibiskup.

ISkolikrát už byla zmínka o nepomrných sumách, jaké anglické

protestantské církve vnují na své missie. Veškerá dobroinnost missijní

celého svta katolického na p. zhola se nevyrovná ani jediné episkopalní

církvi anglické (nejbohatší ovšem'i v tom ohledu. Tak bvlo loni na
missijní cíle vydáno církví anglikánskou z dobrovolných pí-
spvk v a sbírek: na vnitní missii 14.98.D.000 K; na zahraniní
missie 20,777.000 KI Nejvtší lyonský missijní spolek katolickv nasbírá

ron 6 až 7 mil. frank', všecky ostatní missijní spolenosti všech
národ sotva tolik dohromady. Tak že se v katolickém svt dobro-
inností schází as 10 milion frank. Tedy 10 mil. oproti 211 A jaké
výsledky vykazují katohcké missie a jaké anglikánské?! Nemže se

ani íci, že výsledky jsou v obráceném pomru! Sotva stý díl tch
úspch mže zváti svj církev anglikánská. Le nejen na missie,

ale i na jiné církevní úely, z nichž mnohé opt i missijnim ústavm
slouží, vynakládá soukromá dobroinnost anglikánská ohromné obnosy.

Tak uštdeno vloni na vzdlání a školy církevní 3.418.800 korun,
na podporu duchovenstva: 4.412.800 korun; na dobroinné ústavy
13,07o.740 korun. To vše ureno bylo jen pro centrální ústavy a

centrální poteby diecesí a íše. Na místní farní potebv složeno nadto
dobrovoln (na školy, duchovenstvo, kostelní poteby a j.) 138,105.480
korun. Tento dobrovoln hrazený budžet angHkanské církve tedy
obnášel roku minulého 186.503.608 korun.

Vda a umní. Není oboru lidské psobnosti, kterv by byl
v poslední dob takových pokrokv uinil, jako technika — lidská

,

práce duchem vedená. Ovšem, že všechno tak zv. theoretické snažení

i

a vdní lidské smuje sem a technika každé nové pravdy se zmocuje
a jí ke svým úelm využívá. Práce lidská, ježto ve výsledcích svvch
oím pístupna a všem na jev jsoucí, v tom oboru nejvíc ohromuje,

Hlídka. 25
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a také nejvíce se hromadí, a minulostí podpírána jest pítomnost i

budoucnost. A pece pes ten pokrok technický, jak málo jest tch
velikolepých dl techniky moderní, jež by pítomnost i dalekou bu-

doucnost tak v úžas uvádly, jako zbytky velkých staveb a prací

starovkých! Není toho co litovati, nebo dnes lidská práce své výsledky
a plody má pro každého pohotov, nehýbe massami jen na odiv a

slávu tyran, ale každému obanu sloužiti chce. Pece však veliké

práce provádné státem, národní spoleností, nkolika državami i dnes za-

bírají takové rozmry, o jakých se ani starým nesnilo. Tu pedevším
sluší jmenovati dráhy a stálé jich zdokonalování — trati táhnoucí se

pustinami, moály, horami a skalami nebetynými, podrývající msta,
eky i moe. Technika moderní se vší svou genialností zdá se sloužiti

jen a jen kommunikaci: doprav obchodu, spojení a dorozumívání
vzájemnému. V rozsahu a rozmru dosaženo tu už velikých vcí, tak

že stejné i ješt vtší už ani nepekvapí, pokrok a vývoj budoucnosti

bude tudíž obrácen ke zdokonalení vnitnímu. Za starovkem zstává
však moderní technika stavbami melioraními. Tu pracováno nejdív
v malém, ve velkém sic vymýšleny plány ale dosud málokde uskute-
nny. Bylo to také pirozeno, nebo kraje technicky pokroilé takových
velkolepých staveb nepotebovaly — vyjma vodovody, vodojemy a

kanály splaškové, vše co pinesl život velkomstský.
Le práv dovršuje se dílo, jímž moderní technika nejen dorovná,

ale i pevýší starovké stavby zavodovací v Egypt na Nilu a v Assyrii

na Eufrate a Tigrisu. Anglie dokonuje na Nilu své práce sta-

vební, jimiž se má voda eky Nilu pro úrodu Egypta tak dležitá

regulovati. Od r. 1903. budou stavby ty v innosti; už jsou dv ohromné
hráze, vlastn dv sít hrází, prplav a vodojem hotovy: mohutnjší
u Assuanu menší u Assiutu, tak že voda Nilu by tím byla regulována asi

,

pro 10 stup šíkových — skoro od obratníku severního až po stí.j

Hráz u Assuanu jest pes pes dva kilometry dlouhá a pi nízké vodí

80 stop v^^soko nad ní nící; le ve stavb a v délce této hráze nei

nejpodivuhodnjší díl práce. Ten spoívá v hrázi, jež bude vedena ekou'
samou. ece postavena tu bude mohutná ze, jež bude jen tolik vody
propouštti, kolik jí bude teba k zavodnní spodní ásti Egypta. Ve
hrázi íní bude 180 stavidel 23 stop vysokých a 7 stop širokých,

jež se budou uzavírati železnými pláty. Také hráz pobita je železnými

deskami, aby byla chránna ped podrytím a vymíláním. Vedle staveb

tchto veden prplav pro lod urený, jež hrází a stavidly ovšem
by plouti nemohly. Hráz u Assiutu (Siout) má 119 stavidel o 16

stopách šíky, svou mohutností však nevyrovná se assuanské. — Význam
tchto staveb není jen technicko-vdecký, ale pede vším hospodáský.
Nebo nadarmo anglití kapitalisté nevložili do díla toho 120 mil. korun.

Veliká prostranství zem pro sucho díve nerodící budou tím zpsobem
zavodnna a úrodnými uinna. A úrodnost hojn zavodované zem
egyptské jest úžasná. Egypt, jenž v poslední dob tak že sebe uživil

a jen nco málo vyvezl (a to hlavn prmyslových plodin), státi se

mže zase tou obilnicí svého okolí, jíž už byl za starovku.
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Z onch jak jsme pravili intensivnich. vnitních pokrok techniky

dlužno z poslední doby uvésti mnoho zajímavých novinek. Šastný vy-
nálezce žárovek plynových Karel Auer už ped rokem oznámil, že

podailo se mu zdokonaliti týmže zpsobem žárovky elektrické.
Le podrobnosti ani ráz vynálezu tehdy nezjeven, ježto nebyl dokonale
vvzkoumán a poteboval ješt mnohé práce opravné. Nedávno teprv

Auer vvjevil vc celou už hotovou a k praktickému užiti pipravenou.
Tím jakobv Auer sám napravoval škodu a kivdu, jakou elektin
a žárovkám elektrickým zpsobil svým vynálezem ped osmi lety,

jímž elektrické svtlo ped žárovkou plynovou uinno jakoby zby-

teným nebo aspo mén výhodným. Nevýhodnost žárovkv elektrické

spoívala dosud v netrvanlivosti drát platinových, které mlv-li trochu

intensivnjší svtlo poskytovati, brzy byly proudem strávenv. Edison proto

místo platinového drátu vymyslil si drátek uhelný, vlastn zuhelnatélou

rourku; avšak ani to nebylo výhodné, nebo erná hmota uhlu málo
energie elektícké ve svtlo obracela, pomrn mnohem mén než bílá

hmota platínv. Auer své pokusy se žárovkami založil na kovech ješt
tíže tavitelných než platina 'iridium, osmium,, kdežto Nernst ped nim
byl užil nekov 'vápníku i. ale princip jeho se nevžil. Auer vybral tedy

osmium tavitelné až pi '25u0 stupních. Potíž spoívala v tom, že osmium
nedalo se dosud jako drát použiti, picházejíc jen v podob blavého
prášku. Roztaveno bvlo kehkou hmotou, jež se drobila. Vvnález Auerv
spoívá vlastn jen v tom. že osmium dlouhým chemicko-elektrickým
pochodem upravil v tažný drát. Praktickému použiti vynálezu byla by
se stavla v cestu ješt vzácnost a drahota osmia, ale i ta objevem'm
nových jeho naleziš odstranna. Osmiovou žárovkou docíleno tchto
výhod: vydává stejné množství svtla o polovic ''60'' o) laeinji. drát

osmiový vytrvá dvakrát tak dlouho jako rourka uhelná a nad to

vydává svtlo už pi napjeti proudu na 2.3—30 volt. kdežto uhelný
proutek záil nejlépe teprv až pi napjeti 110 volt. Jedinou chvbu
vytýkají osmiové žárovce, že totiž vyvinuje se pálením osmia kyselina

osmiová, jež jest oím velmi škodlivá. Avšak v bezevzduché bace,
v níž osmium záí. není žádného skoro stravování osmia, tedy ani

kyseliny osmiové. Ta by se vyvinula, kdvby lampika pukla, tu však
teprv osmium neshoí. nebo spojeno je s vedením proudu pomocí platiny:

a tu na vzduchu bv ihned shoela platina, tak že by se vedení perušilo

a osmium zstalo ušeteno.
Nedávno tomu. co Nikola Tesla svými objew v oboru elektro-

techniky vzbudil oprávnn v úžas. nedávno tomu. co myšlenka ^larconiho

uvedena ve zlepšeném vydáni ruskými a francouzskými uenci v praxi

a již opt hlásá se z „národního parku" sensaní objev arodje Edisona.

Sestavil akumulátor „storage battery- zvaný, který v prostoru asi

pivní „tvrtky" (i svou podobou rovná se soudku) nahromadí tolik

energie, že možno jí jak k osvtleni dom tak k pohybu stroj vy-
užitkovati. Hlavní pednosti tohoto vynálezu jest jeho — láce.

Pokusy vojenské komisse s apparatem pro snímky fotografické

z dalekých pedmt vzaté dopadly dle zpráv z Yverdonu skvle.



364 Rozhled.

Fotografován z Yverdonu svah Saint Ives 210 kilometr vzdálený

s takovou pesností, že možno i drobnosti salaší nahoe rozeznati.

Dr. Karel Hiss vynalezl ve Vídni pístroj k elektrisování,
jímž možno proudy o napjetí až 6000 volt bez nebezpeí, ba i bez

všelikého nepíjemného pocitu tlem lidským prohánti. Léí s velmi

dobrým úspchem neuralgii, neurasthenii, pakostnici, ischias a bezsennost.

O létacím pístroj i inženýra Kressa známo, že pozstává z lehké

loky, na níž pipevnny pes pi ti šikmé velké plochy, jedna vždy
výše druhé, ale ne nad sebou, nýbrž stupovit za sebou. K pohybu
slouží Daimlerv motor z hliníku, uvádje dva šrouby do rychlého

otáení. Aby priorita vynálezu nezstala v rukou Rakušana, popílil si

pruský vládní rada Hoífmann s dohotovením svého modelu, podobného

uvedenému vzduchostroji Kressovu. Model proveden v redukci 1 : 10

vykazuje místo tech ploch kídlových toliko jednu, pesahující model

po obou stranách o 13 m v celkové výme asi 2 ni'^ a v podob ne-

topýích kídel. Ocelový motor vyzkoušený na 11 atmosfér má kotlík

72 rourami protažený, tak že lze v krátkém ase množství páry vyvoditi.

Dva šrouby uvádí pístroj v pohyb. Zcela originelní sestrojení pod-

stavce usnaduje vzlet. Podstavec, na nmž stroj spoívá, podobá se

zahradní židli ku sklapnutí. Ped vzletem je tento kozlík stlaen a na
nm spoívá aeroplan. Šrouby se ponou otáeti a pi jisté rychlosti

vyprostí mechanismus, jímž podstavec dosud v stlaené poloze byl

udržen a tento se vymrští pomocí ocelových per na svých dlouhých

nohách do výše, vyzvdaje takto již již vzlétající pístroj od zem.
Na louce poblíže pedmstí Treptova v Berlín pedveden obe-

censtvu nový létací stroj bývalého lesního adjunkta Marxe. Pístroj

založen na systému ptaího letu, jejž po léta zevrubn pozoroval. Letadla

stroje jsou kombinací kídel a létacích blan. Kostra sestrojena z hliníku

a spojení jednotlivých ástí vjíovitého pístroje docíleno pružnými
blanami. Marx podnikl ze zvláštní estrády vzlet do vzduchu a vznášel se

ve výši asi pt metr v polokruhu po dobu 4 minut a 25 vtein.

N. Tesla, znamenitý charvatský elektrotechnik, oznámil z Nového
Yorku asopisu „Sun", že prostedky k zízení jeho svtové telegrafie

bez drátu jsou zajištny. Elektrická energie bude vedena do zem,
a takto zpsobené vibrace bude možno zachycovati všude zvláštními

apparaty.

První praktický užitek telegrafie bez drátu poskytla ne-

dávno pi plavb z Ostende do Doweru. Kapitán lodi „Princesse

Clementine", jež opatena pístrojem pro zachycování depeší bez drátu,

pijev nedaleko Dunquercqu (Diinkirchen) spozoroval signály na pístroji

telegrafickém. Když zachycená depeše petena, dovdl se, že mu dává

zprávu francouzská lod majáková, která steží nebezpené, úskalí plné

místo na pobeží francouzském. Majáková lo mu sdlovala, že budoucí

noci už by nemohla svtlo vydávati, kdyby jí pomoc ze souše nepišla.

Parník „Princesse Clementine" vyslal tedy ihned novou depeši bez

drátu, jež chycena na pobeží belgickém v míst La Pann. Odtud pak

pozemním telegrafem odeslána zpráva do Francie do Dunquercq. Odtud
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ihned vyslán lun k majákové lodi, aby pedsevzaty tu byly potebné
opravy. V pípad, že by maják byl vyhasl, hrozilo snad mnohým lodím

veliké nebezpeí. Tak poprvé telegrafie bez drátu se šastn v život

námoním osvdila.
Ped šesti lety objevil francouzský fysik Becquerell. že kov

uran vysílá zvláštní paprsky, jež mají tu vlastnost, že neprhledným
prostedím procházejí a prhledné pi'ostedí iní zdrojem svtla. Byl

to první objev skutených Roentgenových paprskuv, ale prakticky

zstal nepovšimnut. Le na základ objevu pracováno dále: Demarcay
tvrdil, že není to vlastnost uranu samého, ale že tu teba hledati nový
prvek; brati Curie v Paíži tutéž vlastnost pozdji objevili na baryu

a vismutu z uranových rud dobytém. Konen nedávno mnichovští

uenci Hoífmann a Strauss tutéž vlastnost objevili na olov z uranových

rud získaném, a žádné jiné olovo jí nejeví. Paprsky této „radioaktivní
substance^, jak neznámému prvku íkají, shledány pi pokusech

v laboratoích (paížské a berlínské jmenovit) ješt podivuhodnjší

než paprsky X, (Eoentg., kathod.). Ovzduší, jímž pronikají, iní totiž

velmi vodivým pro elektrický proud. Doufá se tudíž, že pro telegrafii

bez drátu našel se velmi vvdatný pomocník. Sklo osvícené paprsky tmi
záí. diamant zstává temným. Vysílená a vyerpaná dlouhým svícením

„radioaktivní substance" nabývá opt své záivosti, byla-li osvtlena

paprsky kathodovými.

Zajímavé jest srovnání sil elementárních, jichž se v moderní

technice strojové stále vtší mrou užívá. Stroje pracující na

paížské svtové vvstav r. 1869. mly prmrn 1'^ koských sil

každý, r. 1878. už 62 koských sil, r. 1889. 170 a 1900 973 koských
sil každý stroj. Le veškerá ta síla stroj na paížské výstav pra-

cujících byla 56.085 koských sil — a tato veškerá síla není le
taková, jaké potebuje jedna z nových lodí nmeckých, dopravní a

poštovní parník „Deutschland", jehož strojová práce rovná se 35.600

koských sil, ili práci 500.00Ó lidí! (HP =-. 14 lidských sil). Xa
takovém parníku umístny tedy stroje s takovou silou pracovní, jaké

nespotebují stroje celého velkého msta. Tak na p. stroje v Hamburku
(mitao- pístav) pracující vyvinují jen sílu 22.886 koských sil. Ve 28

nejvtších a nejprmyslnjších mstech nmeckých inno jest strojní

síly za 354.658 HP. to jest tolik co 10 podobných parník spotebuje.

Dosavadní hamburské parníky poštovní a osobní mají také stroje úhrnem
o 425.000 HP.

Technikové nmetí zabývají se myšlenkou sestaviti velký mezi-

národní slovník technický, v njž by pojaty byly ti ei: anglická,

francouzská a nmecká. V iDudoucích jeho vydáních podle rozvoje

techniky i v jin}'ch národech mohla by se pibrati i ruština, italština a

japanština. V obsah slovníku nebudou pojaty jen vlastní „termini

technici", ale i úsloví a frase technické, ale jen pokud jsou technické.

Název bude míti „Techno-lexikon".^)

') Nkteré z drobností »Technického rozhledu píše Jan Vojensky.
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Dne 14. dubna pekvapena eská veejnost z Vídn uznáním
k eskému umní. V úedním list vyhlášeny totiž dva dekrety, jedním
jmenováni noví lenové panské snmovny a vzati vesms z kruhv
uenc a umlc. Mezi tmito jmenováni i Jaroslav Vrchlický
a Ant. Dvoák leny snmovny panské. Všechny listy eské psaly

o tomto skutku s patrným potšením. Druhým dekretem zizuje se

galerie výtvarných umní v Praze, a to ze štdrosti císaské;

bude ústavem veejným zemským, pro- njž z nadace císaské (k níž

pistoupí asi i zemská, obecní i soukromé dary) budou se zakupovati

obrazy umlc obou národu. Dosud stálá obrazárna v Praze byla

v Rudolfinu, jež zstane asi místností výstavní a píruním salonem
akademie. Pro novou galerii bude teba opatiti novou monumentální
budovu. Podobnou galerii zídí prý císa pán ješt v Halii, ve Lvov.

Mistr Dvoák slavil 14 dní ped tím (31. bezna) práv nový
veliký úspch v Národním divadle svou novou operou „Rusalka",
k níž libretto sepsal Jar. Kvapil. Dle souhlasného úsudku všech kritki
jest Rusalka nejhezí eskou operou nebo aspo z nejdokonalejších.

Její velikou pedností jest, že i libretto její jest dokonalou prací

básnickou, jež i jako poetické dílo by svou cenu melo. Námtu po-

skytly povsti lidové u všech tém národv už zpracované: nešastná
láska vily ke smrtelníku. Lyrické motivy libretta daly Dvoákovi
píležitost, aby co nejnádhernji své umní objevil. — Dne 25. bezna
dáváno poprvé Jiráskovo drama „Magdalena Dobrom. Rettjgová",
idyllické a povznesené scény ze života našeho probuzení. Šlechetná

vlastenka litomyšlská opedena tu velmi milým nádechem, jakož i celá

spolenost eská venkovského toho msta — drama taktéž došlo velého
pijetí, pes to že nemá silných dramatických" moment.

Po zemelém (náhle skopo) v Paíži Václavu Brožíkovi na
jeho místo na pražské akademii umní pro historickou malbu uvádjí
zatím jen z dohadu jako nástupce nkolik chvaln známých jmen:
Beneše Kniipfera (malíe krajin, marinistu pedevším!), K. E. Lišku a
Han. Schwaigera. O zemelém Brožíkovi jistý list polský porovnávaje
ho se svými a známými praví: byl sic velký mistr, hlavn v seskupování
etných osob a oživování velkých moment, ale ani Matjkovi ani

uherskému Munkácsymu nevyrovnal se jak prohloubením tak zušlech-

tním a jemným provedením každého detailu.

Sjezd noviná slovanských v Dubrovníce zdá se, že

vypadl ješt bezúspšnji než loský krakovský. Roztržky v ln
slovanského novinástva jsou ím dále zetelnjší. Resoluce, jež mají

praktický cíl týkají se opt, jak už v Praze i v Krakov usneseno,

slovanské korrespondenní kanceláe a všeobecného podporovacího spolku

slovanských žurnalist v Rakousku. — Ve slovinském divadelním
družstvu vzdali se Hubad konen s Milinským intendantury, roz-

mrzeni stálými útoky „mladých" a „nejmladších" na výbr her a správu

divadelní. Mezitím co mladí žádají, aby se moderní kusy hrály ped
prázdným divadlem, nmecké veery mají vždy skvlý úspch. — Na
3. kvtna uchystána v Bulharsku slavnost kladení základního kamene
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na pomník caru Osvoboditeli podle návrhu italského umlce,
jenž v konkursu dostal první cenu.

Poátkem dubna slaveno v Rusku 200leté jubileum žurnalistiky
ruské. V Moskv konán za té píležitosti sjezd noviná ruských
(od 4. do 7. dubnaj. Sjezd jak v Rusku pirozeno. obíral se jen

otázkami podprnými a literárními. ísa sjezde národního vyuování,
jenž k*'nán v IToskv v beznu a jenž už dlouho pipravován krom
vnitrné školských otázek, jednáno mezi jiným i o úprav ruského pravo-

pisu. Neusneseno zatím nic definitivního, ani dalekosáhlejších požadavk
newsloveno. Pouze zpsob psaní „i'' a „e". jež Rusové mají v rzných
podobách

(
„i" dvoje i lépe patero, -e" tvero) navrženo zjednodušení.

K 501etému jubileu smrti Gogolovy (zemel v Moskv
21. ún. 4. br. 1852) djí se už pípravy ve svt literárním. U Marksa
vyšlo nedávno nádherné vydání jeho „Mrtvých duší". Vydání jest

hojné illustrováno. jen že jak podle prvních sešit vidno. nešastn
úkol illustraDÍ rozdlen. Každá hlava urena jinému umlci k illustrování

(nkterému ovšem dv i ti kapitoly), tím se stalo, že v illustracích a

v charakteristice osob na obrazcích jest nejednotnost, jež ruší spojitost

románu samého. Reprodukn jest dílo dosti zdailé. — V post, kdy
divadla ruská jsou zavena, konává se herecký sjezd, konán letos

v Moskv, jenž krom podprných svépomocných cíl hojné debattoval

i o umlecké stránce a vzdlání svých len. Navrhováno uriti jistý

census vzdlávací (stupe vzdlání) jaký ruský herec míti musí, aby
do svazu hereckého pijat býti mohl. le na konec od návrhu upuštno,

že jest dosud pro Rusko pedasný a mohl se zachovati jen na nej-

vtších a nejlepších divadlech. Jinak že ostatn census vzdlanostní

ídí se jakostí scény a postavením i platem herce. To že je mítko
nejpimenjší. Pi tom i zstalo.

Carská akademie umní ve svém ádném sezení koncem
bezna usnesla se, vvbrati ze svých umleckých poklad nkterá
mistrovská díla a rozeslati je po kraji školám malí.skýni a kreslíským,

aby žáci jejich, jimž není po ruce žádná obrazárna, mli ped sebou

také umlecké originály slovutných mistru a na nich samých se cviiti

mohli. Vybráno tak 214 obraz ruských i cizích slavných mistrv a

ty rozeslány budou po kraji do krajinských museí a kreslíských škol.

Mezi obrazy jsou cenné originalv Rubensa. Van-Dycka. Rembrandta.
Tintoi'etta. a z ruských Bogoljubova, Frenca. Gruzinského. Kovalevského,

Vasilkovského a j. — Táž akademie umní usnesla se od letoška

svou výroní zprávu dáti tisknouti s illustracemi prací žák svých,

fografiemi umlc slavných, zvlášt jubilant a pod. Zpráva bude tak

sestavena, aby poskytovala vždy živv obraz ruského snažení umleckého
veejnosti co nejširší, a to nejen v carské akademii samé. tedy nejlepších

žák jejich, ale i všech škol malíských v Rusku, jichž roní zprávy

rovnž pojme ve svou roenku. Také cenou chce uiniti roenku co

nejpístupnjší.

Zemeli ve svt slovanském: 19. bezna stoletý tém Dr. Adolf
Dobrjanský (r. 1803.), uherský Rusín, vlastenec, uenec a spisovatel.
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vládou uherskou ovšem pronásledovaný pro „panslavismus". — „Literární

Naukový Vistnik" rusínský pináší širší posmrtní vzpomínku na dva
rusínské spisovatele zemelé v lednu, 8. ledna M. T. Šimonova a

10. ledna zemelého C. D. Nisa (Nos); onen byl belletristicky, tento

belletristicky ale hlavné folkloristicky inným. — 15. dubna v Paíži
zemel professor pražské umlecké akademie a mistr eský Václav
Brožík, pochován v Paíži (nar. r. 1851.). — 16. dubna mladý mo-
ravský krajan a spisovatel národohosp. a politický Frant. Vah a li k,

jenž zvlášt v ruchu o druhou universitu moravskou mnoho inným
byl. — V dubnu zemel filosofický spisovatel ruský A. A. K o z 1 o v,

jenž ve spisech svých filosofických pidával se k modern pantheisti-

ckému smru zvanému panpsychismus. — 19. dubna mladý krajiná
eský (školy Maákovy) Fr. Lebeda. — V Kolomn v Eusku zemel
novellista Petr Pavl. Suvorov (Í839— 1901). Nebožtík náležel ke
kruhu muž šedesátých let, byl znám s Pisarevem, Tkaevem a jinými
šedesátníky. V novellistických pracích svých, vydaných ve sbírkách

„Zitejskyje otgoloski" (1878), „Razskazy iz dalekago pro-
sí ago" i „Zapiski o pro šlo m" líí dobu šedesátých let se stanoviska

pokrokového liberala.

Z národního hospodáství. Nálada pro velké investice železniní

i prplavové po prvním nadšení sic ochladla, ale pece ne tak, aby
snad povstali tm i onm stavbám zjevní nepátelé. Pedlohu o vodních
stavbách vláda slíbivši po svátcích odložila na konec dubna. Pedloha
jest, tak jak podána, slepou. Jest to jen hrubý nárys plán do po-

drobností nejdoucí. V podrobnostech totiž není ješt nic ani rozhodnuto
ani vypracováno. Stavbou se má ostatn zapoíti až roku 1904. Ob
pedlohy i s rozpotem do konce pedprázdninového zasedání (do polovice

ervna) mají býti vyízeny. To by ovšem byl spch, jakého už dlouho
rakouská snmovna nevidla! —

Zákon o zkrácení doby pracovní v dolech, jenž po loské
stávce byl slíben dlnictvu, ale snmovnou dosud zadržen — projednáván
opt ve výboru snmovním a letos div že nezvítzil návrh dlnických
zástupc na zavedení 8 hodinné doby pracovní, kdežto vláda s mšan-
skými stranami navrhuje 9hodinnou šichtu. Pece však do návrhu
o 9hodinné šicht vneseno ustanovení, jež jak vládu, tak prmyslové
zástupce rozladilo. Práce pes as totiž smí se jen dovoliti po porad
se zamstnavateli a dlnickým místním vj^borem (tedy ad hoc zízeným)
nikoliv jak pedloha mla: s výborem hornického spoleenstva. Vláda
namítá, že tím pireno bude právo spolurozhodovati dlnickým agitá-

torm ze emesla. — K pedloze zákona navrhli dobrou resoluci poslanci

eští (Dr. Fot), aby vláda peovala o ztenení alkoholismu v hornických
revírech, o rozšíení vzdlání a povznesení duševní úrovn hornické.

Vláda dosud co se alkoholismu týe inila pravý opak. Zrovna proti

všem námitkám jak hornictva, tak pátel jeho udlovala na Ostravsku

na p. jednu koncessi na výep lihovin za druhou — ježto šlo o židy
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a posílení nmeckého rázu Ostravy i okolí I Kdo však se tomu ml
ve vlastním zájmu opíti a neopel se, byly správy a majetníci dol.
Jak resoluci bude vyhovno, mžeme si už naped vypoísti.

Na sjezdu protialkoholickém ve Vídni také proneseno
mnoho stesk toho druhu na úady a na vládu, že prodej lihovin

podporují, výepy obcím zrovna vnucují a spolky i agitaci pro stídmost
pronásledují. Klassické jsou namnoze píklady toho z Halie. Sjezd
sám vyznl zcela na piano. Už spor mezi rigoristy, jenž všechno po-

žívání jakýchkoliv lihovin zatracují a mezi umírnnými vedl k rozbednutí
celého jednání. Mimo to socialisté, kteí nikde zásadn a opravdové
proti lihovinám nebojují, využili sjezdu ke svým úelm. Hned z poátku
mimo to dostali se lékai do sporu, když obecenstvo tleskalo (upíliše-

nému asi) výroku saského lékae a professora Meinerta, lékai pak
boulivé protestovali, že by oni svou nezdrželivostí šíili alkoholismus
a že by vtšina léka na alkoholismus umírala! Ježto pro velký nával
eník muselo se pedsednictvo utéci k lOminutovému omezení, ani

pro informaci a statistiku o alkoholismu ze sjezd mnoho nevvplvnulo.
Z rakouských zemí alkoholismus nejvíce ádí — na Morav a

ve Slezsku. A práv tyto zem statistiku alkoholik ani na sjezde

nepodaly. Pouze z Cech a Halie, jakož i z nkterých alpských zemí
pítomní lékai pedvedli alkoholismus svých zemí v íslech. A tu

zvlášt MUDrka Daszyiiská protestovala proti tomu, že by Hali byla
nejzamoenjší ze zemí rakouských. Není prý tomu tak, není v Halii
konsum koalky pomrn vtší než v Cechách na píklad, pes to, že

v Cechách pije se ješt velmi mnoho piva a vína, jehož spoteba
v Halii jest minimální. V Cechách prmrn notorických alkoholik
jest o polovic mén než na Morav. Na Morav samé pak alkoholismus
rovnž se snižuje, ale velmi pozvolna. Bylof na p. roku 1890. ješt
notorických pijan na každých 10.000 lidí 46, r. 1895. už jen 33,
rok 1898. 29 a 1899. zas už 30. V jednotlivých okresech moravských
rovnž nastala zmna k lepšímu. Tak nejhorší okresv koalení v roce

1890.: Nové Msto (172 pijan na 10.000 obyvatel) "Zábeh (120Vooo)
Vy.škov (llT^^/ooo) íiž tak se polepšily, že po desítiletí vykazují: Nové
Msto 32, ZálDeh 79, Vyškov 35 pijan na 10.000 obyv. Nové Msto
a Vyškov tedy klesly až skoro ke prmru moravskému, Zábeh však
zstal nejpijanštjším okresem Moravy. Krom zábežského okresu
vykazují vysoké pomrn íslo pijanství ješt Meziíí Velké (66°,'ooo)
Tišnov (64; Místek a Litovel (po óŽo/ooo)- — Dle tohoto rozdlení okres
moravských, zdálo by se, že socialisté mají pravdu se svým tvrzením,
že alkoholismus jest zavinován jen chudobou a nevzdlaností. Kde tyto

dv vady lidské spoleností dosud neodstranny nebo aspo nezmírnny,
tam marný boj proti alkoholismu. Le alkoholismus nezraí se práv
nejvýraznji v pomrném potu pijan notorických! Až k nemoci a
šílenství klesá váše ta pece jen v ídkých pípadech, a tím ideji
ovšem, ím zevnjší okolnosti od toho zdržují: a tyto zevnjší okolnosti

jsou hustota obyvatelstva, mstský život, ilejší styk lidí. Proto pomrné
procento pijanu z vtších moravských mst není prav}'m výrazem
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jejich alkoholismu: Tak v Brn To/ooo (r- 1890.) a 3Vooo (v r. 1899.)

v Jihlav 90/000 (po ob léta), v Olomouci 5Vooo (1890) a 13Vooo (1899),

v Kromíži I50/000 (1890) a 37ooo (1899), atd. . . . Každý jednoduchým
potem a pohledem do života pozná — kde se víc alkoholu zneužívá,

zda na venkov i v mstech. Boj proti alkoholismu také ne bez dvodu
zaíná ve velkomstech, a na n bude vždy v budoucnosti muset hlavní

zetel obraceti.

Všeobecn pekvapil krok anglické vlády, jež v rozpotu, který

na rok budoucí vykazuje deficitu pes 1000 mil. korun, navrhla na
uhrazení deficitu zavésti cla — tedy prostedek, jehož Anglie dosud
neužívala (po 50 let). Ovšem, že nenávidný tento prostedek v Anglii

ml by býti zaveden jen jako zatímní, snad na rok, i nkolik let.

Cla jsou tudíž tak eená fiskální (jen na rozmnožení státních píjm
zavedená, jako u nás na p. clo z kávy) nikoliv ochranná na ochranu

domácí výroby zavedená, jaká jsou v ostatních státech evropských

volné tržby (vyjma Belgii) neuznávajících. Le pi tchto clech fiskálních

na uhlí a cukr, první jest je.št starožitnjší a víc vyšlé z mody —
zavedenof na vývoz uhlí! Jest to zrovna hospodáský atavismus, jak

to vídenské „Handelsmuseum" nazvalo. Cla fiskální jsou obyvatelstvu

vždy nemilá, a to cla na dovoz všem obyejn, cla na vývoz té tíd
výrobc, jež vyváži. Jest to vlastn opaný pojem našeho cla jak se

o nm mluví ve státech ochranáských. V Anglii už sic dlouho byla

agitan innou strana prmyslník, kteí se domáhali toho, aby Anglie

upustila od své volné tržby a pidala se rovnž k ochranáské politice,

tebas ovšem mírnjší, než jakou pstují mnohé evropské státy. Nikdo
však v Angli se nenadal, že zásada volné tržby bude prolomena ohledy

fiskálními a to ješt takto. Odpor, jaký povstal proti takovýmto zámyslm
vlády jest veliký, zvlášt v kruzích uhelných tža. Tito hrozí za-

stavením veškeré tžby, bude-li clo na vývoz uhlí skuten uvaleno.

Návrh na zavedení obou cel prošel v dolní snmovn jen malou vtšinou.

v horní snmovn, kde zájmy velkokapitalismu a zvi. hornického mají

své silnjší zastoupení, bude asi tíže. V návrhu vládním ustanoveno

clo na vývoz uhlí na 1 šilink (60 kr.) z tuny, tedy 6 kr. z metrického

centu, což není ovšem znaným zdražením anglického uhlí v cizin,

ale pece už konkurenci anglickým tžam stžuje. Vláda namítá, že

cizina (Francie, Itálie a Rusko) nezbytn uhlí anglického potebuje a

že je musí kupovat, kdyby sebe víc podražilo. Ze tudíž o clo na uhlí

nemusí se domácí obyvatelstvo ani domácí výroba pranic pálit, ježto

je zaplatí cizina. Clo na cukr, jež dle istoty jeho jest od 4'80 korun

až do 1004 korun na jeden me;rický cent. jest už citelnjší. A to

bude musit zaplatit z vtší ásti anglický konsument sám, cizina sotva

ze zboží svého i za nejbezohlednjší konkurence tolik bude moci sleviti.

Za veliké spoteby a všeobecného užívání cukru hojn i v nejnižších

tídách jest nenávist, jaká proti tomuto clu povstala, širší a mohut-

njší ješt, než nenávist proti clu uhelnému. Pokus vlády bude míti

možná dvojí dobrý výsledek: konec války jihoafrické, jejíž náklad to

zavinil, a ješt pevnjší trvání pi volné tržb lidu anglického.
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Školství. Duch bezmezné anarchie obalený v lesklou zástru
pokrokovosti, jak luavka zžírá všechna pouta, bez nichž nelze spolenosti

jakékoliv, tedy ani organisace uitelské zachovati a íditi. Mladí i staí

pokrokái zapomínají, že první podmínkou zdravého pokroku a úelného
rozvoje jest úelná sebekáze a jisté obmezení bezuzdné vášn sebe-

lásky. Zapomínají, že dokud na zemi budou lidé — a my uitelé jsme
pece také jenom lidé — jistá obmezení osobní zvle, jíž mladí tak

rádi zamují se svobodou, jsou v zájmu celku nezbvtná. že bez súžení

zbujnlého „já" nelze zbudovati združení stavovského, jakým ml býti

Ústední spolek moravský dle zámysl nezapomenutelných za-

kladatel professora Havelky, editele Kosinv a jiných. ^My nejmén
jsme vdností povinni anebo jinak zavázaní k jeho nynjšímu vedení,

nebo práv p. Slamník vydal osudné heslo: uiteli svdí nejlépe

mírný liberalismus, a dal pokyn, by uitelé smýšlení katolického, pakli

toto smýšleni také na venek projeví pistoupením ke katolickému

spolku uitelskému, nectn byli ze spolk okresních vvloueni. Pes to

však želíme, že rozvrat niivé pákv zasadil na koenech ústedního
spolku a zradikalisovaní mladíci odbojem proti autorit starších vynutili

si nadvládu v zemském spolku uitelském, jak svdí o tom resignace

pedsedy p. Slamníka. zpsobená zajisté dorostem prosáknutým názory,

které splodily hnutí socialistické.

Hnuti, kteréž ani uitelstvu ani školství neprospje, není pvodu
eského, ani slovanského, nýhrž vypuelo na protestantských nivách

nmeckých, ujalo se ve Vídni a nyní bují v Praze. V Cechách plodí

totéž ovoce jako v Nmcích: ruší svazky stavovské organisace a uvoluje
mravní základy její. Místo volnosti zavádí pustv terrorismus, místo

reálních vdomostí plané povídalství povyšuje za píznak intelligence.

Boí. co pracn zbudováno, ale lepšího neumí podati. Výstup uitelstva

pražského a plzeského ze spolku zemského v Cechách a odštpení
uitelstva škol mšanských od uitelstva škol národních je k tomu
velmi výmluvnou illustrací.

Universitní bhy uitelské ve Vídni žádá mstská rada.

Za tím úelem podala k ministerstvu vvuování píslušnou žádost, jíž

bude zajisté vyhovno. Vždy je to ve Vídni I eské uitelstvo v Praze
si takové kursy vlastním nákladem již ped rokem zídilo na eské
universit.

Otázka technického doktorátu konen rozluštna ve smyslu
pání technik. Tyto dny vydán byl výnos ministerstva osvty a

bohocty. jimiž na základ císaského zmocnní povoluje se technickým
školám vysokým udíleti hodnost doktorskou. Zárove vydán rigorosní

ád pro techniky, jimiž pesn vymezenv podmínkv a modality potebné
k dosažení technického doktorátu. Tím studium vd technických povýšeno
na úrove studia universitního a technik postaven na tutéž výši spole-

enského významu, jaká byla dána lékam, právníkm a jiným
odchovancm starodávných universit.

Zárove ministerstvo bohocty a vyuování pijalo konen sta-

novisko svépomocné, jaké v Uhrách a jinde se uplatuje. Vydalo
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totiž naízení, aby pi nákupu r\-sovadel a jiných pomcek uebných
vždy mly výrobky tuzemské pednost, jakost a cena-li je pimená.
Bylo by velmi prospšno, kdyby naízení to bylo rozšíeno i na obrazy,

mapy, knihy, preparáty a jiné poteby školské, z nichž vtší díl zvlášt

nmecké ústavy zásadn kupují — z Berlín. Ze tím ani smýšlení

vlastenecké v mládeži, ani výroba domácí se posiluje, neteba dokazovati.

Nmecké uitelstvo rakouské touží po neodvislosti bezpodmínené
a doufá, že cíle dojde, bude-li míti vlastní denník politický, jímž

by psobilo na smýšlení ostatních stav, hlavn však v lidu by šíilo

názory své. Ústední svaz nmeckých uitel se proto usnesl, že bude
uitelský denník vydávati. Ze bude rázn „pokrokový" a bezohledn
„protiklerikalní". t. j. krajn protikatolický, rozumí se u vídeských
„mladých" samo sebou.

Jednota lidumil na Morav pistupuje k praktickému ešení
velikých svých úkol. Prvním výsledkem práce obtavé je zízení

útulny pro zanedbanou mládež v Devohosticích u Perova. Což by
naše moravská šlechta prospla duševním mrzákm, kdyby své ne-

obydlené zámky alespo doasn dala k disposici lidumilné jednot a

tím umožnila rychlé rozmnožení útulen a ústav pro opuštné siroty,

nezvedence, spustlíky a jiné ubožáky, jichž výchov dosud je neúelný
anebr) zcela nemožný.

Vždy není doba daleka, kde zhoubný alkoholismus donutí lidumily,

že budou zakládati léebny pro pijany nejen dosplé vkem, ale

i pro pijany nedosplé, v nichž by dítky byly chránny ped zhoubným
vlivem alkoholu naprostou abstinencí a vyléeny z nákazy chorobné

dobrou výživu, prácí úelnou a psobením náboženských pravd, jak

se to již osvdilo ve švýcarských léebnách pro pijany.

Ve školství nmeckém opt nové hnutí se oznamuje. A ponvadž
všechno, co v Nmcích vznikne, také k nám pronikne, upozorujeme
již nyní na hnutí namíené proti dosavadnímu rozvrhu uiva. Uznává
se v Nmecku, že nynjší soustava školská krom poítání, tení a

psaní — o náboženství v Nmcích již ani nemluví — nic pro život

dležitého, upotebitelného, praktického nepodává a žáci prý nedovedou

vdomostí pracn nabytých upotebiti v život, ímž zvyšuje se nechu
k uení a nedvra ke škole.

Díví gymnasium bude zízeno v Chebu. Vydržováno bude

družstvem pátel ženského studia a doufají, že škola obdrží právo

veejnosti a podpory státní. První tída má býti otevena již v záí

tohoto roku.

Návštva vysokých škol utšen vzrstá. Dle frekvenního

výkazu o universitách, ministrem vyuování práv uveejnného, ítalo

všech osm rakouských universit v zimním bhu 1900—1901 dohromady

17.132 poslucha. Z tohoto ísla pipadá na universitu vídeskou

6133, na eskou universitu pražskou 3188, na Ivovskou 2058, štyrsko-

hradeckou 1565, na krakovskou 1380, na nmeckou pražskou 1314,

na inšpruckou 1011 a na ernovickou 482 poslucha. Z výkazu patrno,

že eská universita je dle potu žák druhou; krom toho na universitách
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ve Vídni a jiných nmeckvcli studuje síla eských a slovanských po-

slucha. Je zjištno, že více než SOD eskoslovanskvch studentii je

zapsáno na universitách nmeckých. Z toho plyne, že zízení druhé

eské university jest kulturní a hospodáskou nutností. Podle disciplin

poítáno celkem na theologických fakultách lOS-i ádných a 186 mimo-
ádných poslucha. Lékaství poslouchalo 2541 ádných a .405 mimo-
ádných poslucha; právník bylo 8463 ádných a 849 mimoádných;
na fakult filosofické studovalo 2561 ádných a 1093 mimoádných
poslucha.

Maturitní zkoušky na vvšších .školách prmyslových byly

zmnny a konen upraveny, za kterýmžto úelem vydalo ministerstvo

ubv zvláštní výnos ze dne 21. února 1901 . 4070, jímž se tato otázka

pesné reguluje. Absolventi vyšších škol prmyslových mají vypracovati

z oddlení stavebního: návrh stavby, nárys z architektonického tvaro-

znalství. práci z ekonomie stavitelské a úkol z techniky stavitelské.

Z oddlení technicko-mechanického se žádá: výkres ze strojnické

konstrukce, úkol z theoretické i užité mechaniky a úkol ze stroj-

nického stavebnictví a mechanické technologie, po pípad z oboru

zvláštního. Absolventi luebnícko-technické sekce mají podati práci ze

všeobecné technologie technické, ze specielní technologie chemické.

z qualitativních i quantitativních rozbor luebních a z nauky o stroj-

nictví. Pro konstrukce vymeny dva dni po osmi hodinách, pro ostatní

práce osm, po pípad tvrv hodiny asu. Absolventi mohou býti

sproštni ústní zkouškv za jistvch podmínek, mají-li nejmén uspokojivé

známky semestrální, ale každý abiturient má nejnién ze dvou, nejvýše

ze ty pedmt skládati zkoušky ústní. Nový maturitní ád nabude
platnosti školním rokem 1900/1901.

Aby jednota národní sesílili, domáhají se Nmci jednotného
pravopisu. Dosud mli ti: íšský, rakouský a šv}'carský. Nyní
pomýšlí se za souhlasu vlád súastnných na unifikaci pravopisu, tak že

píšt všichni Nmci kdekoliv osazení budou míti pravopis jednotný.

Kde jsou Slované od takového ideálu!

Pée o dti zmrzaené šíí se potšiteln v Anglii Nedávno
rokováno v londýnské _School Board" (asi naše okresní školní rada),

kterak peovati o dítkv, jimž tlesné zmrzaení návštvu školy zne-

možuje. Usneseno zíditi nkolik místních výbor, jimž by starost

o tyto dítky svena býti mohla. Polovice tchto výbor vyhrazena je

ženám. Školní rada povolila také prostedky na dopravování dítek do

školy. Výlohy s tím spojené rozpoítány na 785 liber šterling (asi

20.000 korun) pro letošek a na píští roky toliko 500 liber šterling

(asi 12.000 korun). Dítky ty dostávají také obd ve škole. Pro ony
tyi školy, kde tito mrzáci jsou vyuováni, povoleno 180 Hber št.

(4320 korun) na odmnu pro zkušené opatrovníky a opatrovnice, jež

dítkám na cest do školy a také ve škole nápomocni býti mají.

Zajímavá data o školství pednesl v minulém zasedání íšské
rady socialistický poslanec Daszviiski. Tvrdil, že z 45 milion zlatých,

jež v Eakousku se na obecné školství vnují, platí 11 mihon zem,
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8 mil. školní okresy, 12^2 nail. obce a zbytek školní patronové, stát

však pispívá toliko 281.000—371.000 zl. Chcete-li íslo to zvtšiti,

promte je na koruny. V Prusku pispívá stát na obecné školství

40%, u nás O^Vo? X Prusku stojí obecné školy ron 212 mil., u nás
90 mil. korun. Ve Švycarech pipadá jedna škola prmrn na 366,
v Nmecku na b26, v Rakousku na 1350 obyvatel. Mezi 100 lidí itá
Rakousko 24 analfabet, Hali sama 68. Ze ty milion dítek

školou povinných je skoro jeden milion bez vyuování, v Halii samé
skoro 40Vo- Poet analfabet v Nmecku obnáší 3—0-5Vo-

O „Vy chovatelských Listech", jichž první íslo vydáno
koncem dubna, zmíníme se obšírnji v nkteré z píštích rozprav.

Rozhled koníme smutnou zprásrou o barbarství, jež páchá školní

úad pruský na Polácích. Na katol. Mariánském gj-mnasiu v Poznani
zrušeno ve všech tídách vyuování polštin, tak že polská mládež
píšt neuslyší ve škole slova polského. Rovnž zrušeno vyuování
katolickému náboženství, jež dosud po vtšin se dlo polsky, tém
ve všech venkovských i mstských školách vládního kraje bromberg-
ského. Povstný hunnismus ted^^ proniká již i do ist kulturních sfér.

Také známka záící kultury germánské.

Vojenství. Nová anglická strojová runice je zbra
mechanicky pracující. Pi výbuchu prachu v runici úinkují vyvinuté
plyny jednak na stelu ženouce ji ku pedu, jednak na zbra samu.
trhají jí do zadu. Tento strk do zadu využitkoval Hiram Maxim
tím zpsobem, že uinil i hlave pohyblivou vsunuv ji tsn do roury

širší, t. zv. „plášt". Pi rán pohybuje se tedy stela v ped a hlave
v zad, pi emž stlaí závitkovité péro, jímžto po rán hlave zase

posunuta v dívjší polohu. Pi posunování hlavn v zad vykoná hybná
síla vyvozených plyn tyto práce: spouš se napne, patrona vystelená
se vyhodí a novou nahradí a konen se spouš vyprostí a rána vyjde.

Vše odehrává se mechanicky a stelec- ídí jen smr hlavn a pitlaí
na páku, má-li býti palba zastavena. Runici „strojovku" nesmíme si

však pedstavovati jako zbra runí. Jest nutno, aby podobná zbra
spoívala jist, tedy na podstavci, ímž nabývá podoby dla. Za pod-

stavec slouží obyejn lože podobné dlové „lafet", a bývají „strojovky"

jako dla s místa na místo taženy. Váha takové pušky není veliká,

v horách nese voják celý ten stroj na zádech. Pomry pi stelb,
nosnost atd. rovnají se onm pi puškách moderních. V rychlopalb
dá „strojovka" 400 ran v minut. Pesnost stelby pedí ješt nad
výkon naší Mannlicherovky a palba jedné „strojovky" nerozprská se

u cíle tak jako palba 40 muž, kteí by 10 ranami v minut docílili

stejného úinku se „strojovkou". Muž u mechanicky pracující „strojovky"

vnuje se zcela pozorování úinku stel, kdežto náš voják musí souasn
závor otvírati, nabíjeti, spouštti. V bitv na Atbae a pi dobytí

Omdurmanu osvdily se „strojovky" znamenit, jen chytí Burové se

nikdy smrtonosné palb tchto runic nevystavují.
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Úinky moderních runic. Dr. Schlick. námoní štábní

léka, ošetoval 80 ranných sboru Seymourova. Vetší ást ranna bvla
stelami drobnými, jen nkteí stelami z dl. Podlouhlá stela malého
kalibru obalena bývá pláštm z ocele, mdi, hliníku neb i papíru. Po-
rovnáme-li úinky stely takové s úinkem stel vtších, seznáme hned.
že nové runice lépe vyhovují prižadavkm humanítv než dosavadní
pušky vtšího zrna. íané byli z ásti vyzbrojeni nejnovjšími svstemv.
Poranni srdce a mozku jsou novou i starou stelou stejné smvtelná,

avšak veliká cena nové pušky objeví se zeteln pi ranách na jinvch

ástech tla. pedevším v prsou a biše. Otvory, kudy koule vjela do tla
a kudy zase vyšla, jsou malé, sekundární zántr jsou mnohem idší,

tkanivo není tolik porušeno: tyto výhody umožnily, že i tžká poranní
plic a ledvin mohla býti v krátké dobé vyléena bez reakce. tenái
bude ji.^t známo, že koule 11 milimetr, ba i 8 milimetrv úinkovaly
na jisté vzdálenosti jako koule výbušné, že totiž tíštily. ím menší
kalibr, tím víc mizí tento úinek, tak že na p. zrno 6 5 milimetr na
1200—2000 metr vbec kostí neroztíští. Tato pednost není zvrácena
ani tím. že nová puška dále nese a že i více lidí zraní. Dr. Schlick
vypráví, jak se chovali lidé bezprostedn po zranní. V okamžiku, kdy
koule vjela do tla, nikdo nepocítil bolesti. Mnozí vbec ani nepozorovali
a v bojovném rozohnní bželi dále, až pak klesli anebo krvácením
byli upozornni na svou ránu. Jiní praví, že mli pocit, jakobv bvli

udeeni holí. Jen malá ást ranných byla nervosn rozilena a jen
nkteí upadali do mdlob. Jmenovit bývali obesteni mrákotami ti,

jimž se koule zaryla do krku. Tu ovšem nelze íci. zdali píinou
omráení nebylo, že byla koulí zasažena páte. Kdož byli ranni do
prsou, mívali po nkolik hodin ochromené dolní konetinv. Jiní jevili

zvláštní duševní podráždnost: byli plativí, citliví, rozrušení a povídaví.
Xkteí se chovali jako hysterické ženy, nepokojn sebou házeli, hned
se smáli a hned zase plakali a sténali. Ale tyto zjevy zmizelv po
nkolika hodinách a opakovaly se nanejvýše do osmi dní. Lidé. kteí
byli ranni tak, že ihned nastala smrt. obvejn bez hlesnutí klesli na
bok, byli- li ranni sedíce nebo ležíce: když bvli ranni stojíce, z pravidla
ješt vykikli nebo si povzdechli: «Bože I" a pod. a pak klesli mrtví k zemi.

Rychlopalná dla. Zavedením runic -opakovaek" zmnil se
znan dosavadní pojem o rychlé palb a tím stalo se, že si všichni
-nevojáci" i pro rychlopalná dla utvoili jakýsi pojem odpovídající
dlu opakovace. Dla ve velkých armádách pod znakou rvchlopalnvch
zavedená nemají s principem opakovaek nic spoleného. Sem tam
vyskytly se zprávy v novinách o mechanicky úinkujících dlech
Maximových nebo Hotchkissových. avšak zprávy ty vztahují se vlastn
k runicím _strojovkám- a nikoliv ke skuteným" dlm. t. j. stelbám
velkého zrna. Strojovky rovnají se jen zevn, tedy vzezením dlm,
vystelují však projektily malé, stejné jako z Mannlicherkv. ím vy-
znauje se tedy dlo rychlopalné? Jedin zvláštní brzdou na ložisku
(lafet) nebo zvláštní konstrukcí celé lafety. Podmínkv. které na rychlo-
palná dla klademe, jsou samozejm co do rychlosti palbv mnohem
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menší než u runích stelných zbraní. Pipomínám jen, že by spousty

dlové munice vyžadovaly pro dlo „opakovaku" hned nkolik voz.
Spokojíme se tedy tím, že požadujeme, aby v okamžicích kritických

mohlo býti vypáleno 15 aneb i více ran za minutu. Mžeme toho

s dosavadními našimi dly dosáhnouti? Xel Hlavní píinou toho jest,

že se dlo po každé rán se svého místa pohne, a proto musí býti <

znova pedvedeno a zase namíeno. Tof velká ztráta asu. Mže-li se

tomuto nedostatku odpomoci, máme rychlopalné dlo. Aby dlo po

rán do zadu neuhýbalo, to hledlo se zameziti tím. že 1. zabrzdila se

kola tak, aby se nemohla otáet, ímž coufnutí dla až na tetinu

omezeno. To pro rychlopalná dla nedostaí. 2. Krok nejbližší vedl

k extrému, k úplnému zabránní coufnutí tím, že se v zadu na lafet

pipevnil t. zv. špiák neb ostruha, pomocí kterého se lafeta pevn do

zem vryla. Nyní mlo ložisko silné nárazy pi každé rán vydržeti,

a mimo to dla tak zabrždná sice necoufnou, za to však poskoí.

Z tchto dvod se brždní podobné pro rychlopalná dla nehodí.

4. Novjší konstrukce dovolují sice dlu coufnutí, za to však vrátí se

po rán samohybn na staré místo. Toho docílil na p. Krupp pružnou

ostruhou na ložisku. 4. V nynjším stadiu rychlopalných dl luští

konstruktéi otázku tak, že lafetu zabrzdí, aby se nemohla ani hnout,

za to však mže se dlo samo (roura dlová) na ložisku v ped a v zad

posunouti. Tento pohyb obstará síla plynv a silné péro. Tímto principem

zabýval se také konstruktér Erhardt, jehož dla též u nás vyzkoušena
byla, a pi tomto principu zstalo. Krom tchto píin ješt ta, že

rychlejší palba vyžaduje trvanlivjšího materiálu dlového, že lafety

musí býti vbec nové, vedla asi také v Rakousku ku zmn dl.

Reorganisace belgické armády. Odbor poslanecké sn-
movny v Brusselu uinil o organisaci armády toto usnesení: Doba
služební zkracuje se pro jízdu na 30, pro dlostelectvo na 26, pro

pchotu na 26 msíc. Kontingent branc na rok rozmnoží se na

18.000 muž.
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Symbolické knihy protestantské.
Píše VÁCLAV Oliva. (. d.)

"C) Apo stolíkm a protestantští boh o slovcí.^)

1. Zda apostolika v tom í onom století, v té i oné podob
poalo se užívati,-) na což moderní kritika velikou váhu klade, je

zcela vécí vedlejší; hlavn záleží na tom, že apostolikum vyjaduje

krátkými vtami fakta a pravdy, jež apoštolé hlásali a uili. ^j

Bedich Vilém IV. nazýval apostolikum jedinou páskou rozliných

kesanských vyznání a prohlásil proto jeho zachovávání pi všech

církevních úkonech za nevyhnuteln potebné.*)

2. Okresní synoda hrabství Stolberg-Rosslavského 52 proti

-t hlasm rozhodla, poprositi evangelickou církevní radu, aby vše-

možnými prostedky, díve než bude pozd, vystoupiti ráila proti

zejmým snahám nevreckých professor na našich universitách, kteí

symbolm apostolicum z bohoslužebných úkon vyluují.^)

Theologický smr, jemuž slouží „Kesanský svt", opanoval všecky

theologické fakulty v Prusku; ten pak usiluje, aby apostolikum v užívání

církevním se omezovalo.'')

3. Tak daleko jsme postoupili, že osmlili se nkteí celé apoštolské

vyznání uvésti v liturgické ásti bohoslužby slovy: „Apoštolské vyznání

') J. Rohm, sDer Protestautisraus unserer Tage.? D. c. p. 82 nn.

*) »Neue kirchliche ZeitschrifT« 1896, 16 n.

3) »Der Reichsbote* z 11. íjna 1892.

*) >Historisclie Zeitschrift« 1896. 76, 739.

~) »Der Reichsbote« z 10. záí 1892.

*^) :>Der Reichshote ze 16. února 1894.

26
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zní. jak následuje", anebo: „Poslyšte apoštolské vyznání víry." Apo-

stolikum již dávno zcela nesrovnává se s vrouným pesvdením; proto

omezují se mnozí na to, že je „pedítají", což ovšem jen tehdy má
smysl, ví-li, že musí naznaiti, jak velice apoštolská církev vzela

v pove.^)

4. V braniborské provinciální synod ekl kazatel Richter:

„Stíjcker by se ml pece upamatovati, že tak zbožný muž jako Nitzsch

na první generální 2) synod prohlásil, že apostolikum se již nehodí

a že tato první pruská generální synoda velkou vtšinou pijala jiné

vyznání." ^)

5. Vyznáním víry v evangelickém slova smyslu apostolikum není,

praví Achelis.*)

Keni novinkou, že nevra a nerozum vyžaduje odstranní apo-

stolika.**) novinkou, že professoi bohosloví odpadli od víry církve dle

písem svatých. Novinkou však a neslýchanou jest, že professor evangelické

theologie^) nejen budoucí služebníky církve odvádí od vyznání, nýbrž

dává jim i návod, jak by svdomí ukonejšili, aby pi ordinaci k apostoliku

zavázati se mohli, a s ním zásadn nesouhlasí.")

Fará Gramberg v Abbehausenu v Oldenbursku soudí, že Luther

by byl lépe uinil, kd^^by byl úpln vynechal apostolikum katolické

církve, jíž zcela náleží; chce provésti nepravdivost písem o narození

z panny.^)

6. „Od vás bych se", praví A. Stier,^) „ml pouovati, zarytí

soudcové kacístva, zteštní scholastikové, pyšné farisejské duše, za-

písáhlí stranníci, neevangelití knží,!") nebratrští bratí v povolání a

„šplhaví" kandidáti: není-li pravda? Apostolikum se vám práv hodí

tak, jak jest — bez soucitného, bratrského, milosrdného, pátelského,

odpouštjícího a žehnajícího Krista? Apostolikum jest vaší zbraní. Ano,

») »Kieuzzeitungc< z 5. íjna 1892. Schéeíe, »Theol. Symbolik*. Gotba 1881. 1, 51.

") Roku 1846. Herzofs »Realencyklopadie«. Zweite Auflage, 10 (1882) 814. —
»Der Reichsbote« ze 16. íjna 1892.

») »Germaniaí: z 19. íjna 1893.

*) »Der Reichsbote« z i. listopadu 1892.

») »Stimnien aus Maria-Laach« 1894. 46, 306 nn.

*) A. HarnacTc v Berlín.

') iDer Reichsbote« z 16. záfí 1892.

«) s Chronik der cliristlichen \Velt« 1896. 100

') »Protestantiscbe Kircbenzeitung* 1895, 825 n.; »Allgem. evangelisch-lutherische

Kirchenzeitung« 1895. 886.

•0) Svátost knžství byla » reformátory « odstranna.
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zbra musíme všichni míti. My bojujeme též za svou církev — estn

a odhodlan. Xebojujeme proti církvi, jak si nalháváte. A nemáme

nejlepší zbra, slovo Boží v písm svatém?^ Což otupla tato zbra?

Naopak. Vv víte velmi dobe, že jest ostrým, dvojseným meem.

A jedno ostí obrátí se proti tomu, kdo je drží, jakmile nebojuje

správn, jakmile opouští evangelium I Není-li pravda, apostolikum je

pece zcela jinou zbraní"? Úpln nepodezelou u nesoudného svta,

pohodlnou pro vaše svdomí a zcela bez všelikého stínu snášelivosti a

smílivosti. Krásnvm agitaním prostedkem pi církevních a synodálních

volbách, jenž dá se spojiti se vším chikanovánim strannieko-politických

šmejd. Krásným prostedkem, aby nepohodlní spolubrati a professoi

byli denuncováni a u sboru svých i posluchav o vážnost pipraveni.

Krásnvm prostedkem prosaditi, aby vlastní svtlo víry záilo, všem

toužícím duším z knžské pravomoci dvée otvírati a zavírati a moci

každého ve svém svdomí odsuzovati a podezívati. A to všecko ve

jménu Kristov I Ospravedlnni ped sebou i ped svtem! V záícím

nimbu strážce Siona anebo muenníka za víru I . . . Nikoliv — od vás

ješt hodn dlouho nedáme se z církve Kristovy vypuditi.

-

7. Pi pijetí nové agendy poznamenáváme,-) že tím neuznáváme

slovné znní vyznání, nvbrž pouze jich náboženský obsah. Obzvlášt

ohrazujeme se proti namnoze panující domnnce, že apostohkum slovn

má se bráti a . . . má platiti za vrounou normu. Zamítáme tuto do-

mnnku jako neevangelickou a naše svdomí utlaující.

8. Jakýsi „svobodomyslný'^ bohoslovec praví. °j že apostolikum

neobsahuje nic o nejsv. Trojici, neobsahuje nic o šesti dnech stvoeni

neobsahuje nic o pádu lidstva, neobsahuje nic o áblu a arodjnicích

neobsahuje nic o dostiuinní Kristov, neobsahuje nic o vykoupení

ospravedlnní atd a proto dsledek mžeme naznaiti v dilemmatu

bud af odstraní se apostolikum anebo uení o nejsv. Trojici atd.

f rj Apostolikum a Harnack.*)

') Bylo by dobe, kdyby Stier oznail místa písma sv., jež obsahují slovo Boží.

*) Die Gemeindeorgane von St. Jakobi in Berlin. Srv. ^Germania ze 6. pros. 1895.

3 Fr. Filip Konený, »Jak píše prof. Dr. Masaryk o katol. Td a víe?i str. 159.

*) Adolf ffamack, syn Theodosia Hamacka, narodil se 7. krtna 1851 v Jurjev

(Dorpat), studoval tamtéž 1869— 1872, habilitoval se 1874 v Lipsku pro církevní djiny.

stal se v Lipsku 1876 mimoádným, 1879 v Giessenu ádným professorem, pak pednášel

od r. 1886. v Mariboru a od r. 1888. v Berlín, kdež posud psobí. Oborem jeho je

studium historicko-kritieké. Z etných jeho spis sluií uvésti: »Lehrbuch der Dogmen-

geschichte.* (Ti svazky. Tetí vydání re Frýburce br. 1894 n.) Dílo toto jest dle iisudku

26 •
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Myšlenky Harnackovy o apostolikum jsou asi tyto:i)

1. Harnaek upírá apoštolskému symbolu apoštolský pvod a do-

kazuje, že k nejstaršímu jeho znní, jak zachovalo se u Rutina, nejen

pidána jsou nkterá slova a nkteré vty, ale že i v pvodní znní,

z východu na západ pinesené, i v pozdjší pídavky vnášen po snmu
Nicejském namnoze jiný, od pvodní Kristovy nauky rozdílný smysl.

Tak zejména dí. že k pvodnímu lánku: „Et in Christum Jesum,

filium eius^ pidáno „unigenitum" a se slovem tímto že teprve poala

se rozšiovati a utvrzovati víra v pedasové, vné synovství Kristovo,

kdežto víra prý pvodní, která jen tropicky nazývá Krista Synem
Božím, za kacíství se od té doby vyhlašovala. Takto prý slovm
„filium eius" podložen smysl zcela jiný. Lze prý historický dkaz
vésti, že v polovici druhého století se tmto dvma slovm takto ne-

protest. epochálním. Harnaek vyliuje v nm vznik i rozvoj církevního dogmatu a dokazuje

v nm, že je »koncepcí eckého ducha na pfid evangelia.* Výatkem z tohoto díla jest:

»(iiundriss der Dognaengeschichte.« (Druhé vydání 1893 ve Frýbnrce br.) S Gebhardteni

vydal: »Texte und l'ntersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur* (sv. 1.— 13.

v Lipsku 1892— 1895); s (íebhardtem a Zahnem: »Patrum apostolicorum opera? (3 sv.,

Lipsko 1875—1878, editio minor 1877, druhé vydání 1894); s (iebhardtem samotným:

» Kvangeliorum codex graecus purpnrcus Rossanensis.« (Lipsko 1880.) Další spisy jeho

jsou: »Zur Quellenkritik der (eschichte des Gnosticismus« (Lipsko 1873), >De Apellis

gnosi monarehica* (Lipsko 1874), »Die Zeit des Ignatius und die Chronologie der

antiochenischen BischíUe« (Lipsko 1878), >Das Munchthum, seine Ideále und flescliichte*

(Giessen 18S1, tvrté vydání 1895), »Die Uberlieferung der griechischen Apologeten des

2. .Tahrh.« (Lipsko 1882), »Mai1:in Luther in seiner Bedeutung fiir die Geschichte der

Wissenschaft und der Bildung« (Giessen 1883, druhé vydání 1886), »Lehre der zwfilf

Apostel nebst Untersuchungen zur iiltesten Geschichte der Kirchenverfassung und des

Kirchenrechtes« (Lipsko 1884, nové vydání 1893), »Die Qucllen der sog. apostolischen

Kirthenordnung nobst einer L^ntersuchung iiber den Ursprung des Lektorats und der

anderen niedern Weihenít (Lipsko 1SS6, druhé vydání 1895), »Die Apostellehre und die

jiid. beiden ^yege« (Lipsko 1880), »Der pseudocyprianisehe Traktát de aleatoribus, die

iiltste lateinische christl. Schrift, ein "Werk des roi.i. Bischofs Victor L« (Lipsko 1888),

•>Das neue Testament um Jas Jahr 200, Theod. Zahn's Geschichte des neutestanientlichen

Ivanous gcpriift* (Frýburk l)r. 1889), »Das apostolisohe (;iaul)ensbekenntnis. Kin gesohicht-

lichcr Bericht nebst einem Naehworte* (Berlín 1892, 26. vydání 1894), »Die Bruchstiicke

des Evangeliums und der Apokalypse des Petrus« (Lipsko 1893), »(ieschichte der alt-

christlichen Literatur bis Eusebius (1. sv., Lipsko 1893), »Das Christenthum und die

Geschichte* (tetí vydáni, Lipsko 1896). Posléze peložil dílo Hatchovo: »Die Gcscllschafts-

verassung der christlichen Kircheu im Alterthum<. ((iiessen 1883) a :>Die Grundlegiing

der Kirchenverfassung "Westeiiropas im fiiilien Mittelaltere (Giessen 1888), vydal nmecké

vydání Robertsonových »Religiose Reden« (Lipsko 1890). Od r, 1881. vydává »Theologischc

Litraturzeitung.« (Životopis jeho v Ottov slovníku od B. Mareše jest velmi neúplný!)

') »as. katol. duchovenstva* 1893, 385. — Sísek Harnarkv: »Das apostolische

< ilaubensbekenntnis.«
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rozumlo, že nespatováno v nich uení o vném a božském pvodu
Ježíše Krista ili o božské pirozenosti jeho. ale že vždy myšleno jenom

na jeho vezdejší asový pvod ili na pirozenost lidskou toliko. Teprve

hloubaví apologeti kesanští a bohoslovci gnostití poali ve slovo

^unigenitum" vkládati ten smysl, že slovu „syn" rozumti sluší o ped-

historickém pomru Krista k Bohu a ponenáhlu že vnášelo se v ke-
sanskou vrouku nové uení o dvojí pirozenosti v Kristu, vsuté -slovo

-unigenitum" že sloužilo za podklad nauce o Kristovu božství, další

slova „qui natus est ex Maria" nauce o lidské pirozenosti Kristov.

Ale trvalo prý dosti dlouho, nežli se tento výklad v církvi ustálil,

nežli zobecnl a nežli se jím zapudila víra pvodní, ježto znala jen

Krista historického, t. j. Krista pouhého lovka, zvaného Synem Božím

asi tak, jako jiní se nazývají blahoslavení, svatí. Kdo tedy vnáší ve

staroímské symbolm vné synovství Kristovo, podkládá jiný, od

pvodního rozdílný smysl; ale za kacíe byl vyhlašován, kdo ješt

zstával pi smyslu pvodním a zdráhal se pijmouti výklad nový.

A protož, pokrauje Harnack, jako tehdy nesprávn se jednalo po

snmu nicejském, že synovství Boží v Kristu Ježíši vykládáno bylo

o vném jeho pvodu z Boha Otce: tak nemohou slovy nynjšího

symbola pívrženci strany stední a kdokoli v božství Kristovo neví,
nijak býti k této víe zavazováni, tebas by ani o to neusilovali, aby

toto symbolm bylo z liturgie protestantské vymýtno; mohou je klidn

snášeti, mohou je i íkati, ale vdí dobe, co slovem „filius Dei" správn

se rozumí.

2. Co po slov „filius" praví se v symbolu o Kristu až do slov

o jeho píchodu na soud, nesrovnává se prý s „pvodním zvstováním

evangelia." Zvlášt o lánku: „Jenž se poal z Ducha sv., narodil se

z Marie Panny" dí, že dle „zcela bezpených výzkum historických"

byla tato slova neznáma pvodnímu kesanstvu, že pozdji vsuta jsou

a s nimi že ponenáhlu zavedena jiná víra o pvodu, podstat a vbec
osob Ježíše Krista.

Podle Harnacka zaínalo se ..pvodní zvstování evangelia" se-

stoupením Ducha Božího na Ježíše; pozdji se prý na míst toho

^sestoupení" postavilo do symbola poetí jeho z Ducha svatého a na-

rození z panny, kteráž novota prý dokazuje, že apoštolské vyznání

rovn tak nepochází z prvního století, jako evangelium Matoušovo a

Lukášovo, a tedy ani nenáleží k pvodní) qu zvstování evangelia.

Rovn tak prý pvodní toto zvstování ješt nic o nanebevstoupení

Pán nevdlo a nekázalo.
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3. Též nauka o Duchu svatém, jakožto zvláštní osob v božství,

nenáleží prý k pvodnímu zvstování evangelia. Pvodn rozuml se

tím slovem jen zvláštní dar Boží, osvícení a síla. „Nelze dokázati, žé

v polovici druhého století vilo se v osobnost Ducha svatého. Pedstava

i víra tato jest mnohem pozdjší, ješt v polovici tvrtého století ke-

sanstvu vtšinou neznámá, pomalu s orthodoxií nicejskou rozšiována.

Kdo tedy vnáší v symbolm nauku o tech božských osobách, bere

a vykládá slova jeho proti pvodnímu jelio smyslu, podvrhuje jim

význam nový, nepravý. V tomto novém smyslu žádalo se vyznání víry

na všech kesanech teprve od konce století tvrtého, a kdo nechtl

uvaliti na sebe výtku a tresty kacístva, musil tak ne-li viti, aspo,

veejn vyznávati." (P. <i.)

Pdorys mravní otázky.
P. M. (O.)

Poprou-li se metafysické základy mravného, odebere se mu veškerá

síla, a pak nezbývá než uznati mnitelnost mravnosti; a nazírá-li

moralista na mravnost tak, nemže nijak sestaviti njaký mravní

systém schopný pronikati život, ponvadž neví, co vlastn mravným

jest. Dobro spolenosti? Ale pak jest dovoleno ve jménu spolenosti

všechno. Vtšina smí zniit menšinu, nebo strany proti sob stojící

nejsou jist k blahu spolenosti. (Politika Prus proti Polákm jest

úpln mravná.) Ve jménu spolenosti bylo by dovoleno pohazovati slabé

dti atd. Dobro spolenosti jest velmi mlhavou vcí; kdo má o nm
rozhodovat? Jednotlivci? Ti pojímají je rzn. Celá spolenost? Než

jak pijdou menšiny k tomu, aby musily uznat morální povinnost, jež

píí se jejich pesvdení? Duševní tyranie chce býti za našich dnv
anachronismem.

Nebo rozhoduje prospšnost pro jednotlivce? Mravnost lišácká,

jakou se ídil Goethev „Reinecke Fuchs"; je to irý individualismus-

a egoismus, jenž nemá mravního smyslu. Podstatnou znakou morálky

byla vždy všeobecnost. Se všeobecnosti padá i morálka. Byla by to

zásada brutalnosti, zhovadilosti. Násilí, lest, podvod byly by nej-

mravnjšími v}'kony. Individuální eudaimonista nic by zajisté nenamítaly

kdyby jej nkdo otradl, aby rozmnožil svj majetek.
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I

Snad to je mravným, co pispívá k pokroku kulturnímu? Uiniti

pokrok cílem lidstva je píliš banální abstrakcí od skutenosti. Morálka

byla by jen pro tch nkolik lidi, kteí se oddávají spekulaci. Byla by

to morálka nejvyššího aristokratismu snižující ohromnou vtšinu lidstva

k mravnímu parijství; byla by celému svtu cizí. Souchotináská my-

šlenka, nyní, kdy pomalu již vše se obtovalo pokroku, spoleenský

ád, spokojenost, náboženství, všecky statky, které lidstvo kdy mlo,

ješt stále doufati!

Plevou jest i morální takt (Herbart) i hlas svdomí, proto že vda
bez Boha nechce nic positivního o svdomí vdti; není jí nic tak

na snad. jako popíti jeho oprávnnost a prohlásiti je za zbytek

duševního poblouzení. Xa peludech nebudou snad chtít stavti spo-

lenost mužové vdy. Jak mohou to. když sami analysují bezúelnost

všeho? Syn pírody jest jim synem povinnosti, ale jak ji odvodní?

Co Bentham uvádí pro povinnost, bud úpln nestaí (teba náboženské

sankce — v jeho smyslu !i, nebo je to povinnost kramáského pro-

spcháství. Gyžicki, z hlavních sloup nenáboženské morálky, uznává

pouze skutenost jakýchsi povinností potvrzených mravními city, ale

nemže jich vysvtlit. Cit povinnosti máme jednoduše pijat a dále

se nestarat o jeho základ a podstatu. Uznat bez odiivodnní tajemství

moderní vdy.^)

Kdyby chtl nkdo uiniti jediným úelem náboženství život

sociáln mravní, mlo by to jakýsi smysl (tebas by to byla nedslednost

a jednostrannost), ale mravnost Hiniti náboženstvím, a to mravnost

opírající se pouze o pojem hmotné lidskosti, jest ohromný circulus

vitiosus. Mravnost se staví na základ lidskosti, aby lidskost ^ mohla

existovati.

Pirozené náchylnosti k dobrému nevyváží nikdy pud zlých.

Svdí o tom celé djiny lidstva; jinak se nedají vysvtliti ony pokusy

svta pohanského, které chtly objasnit tuto skutenost.

Nitiniur in vetitum semper cupimu.sque negata.

Video meHora proboque, deteriora sequor.

I za tak všeobecné demoralisace, jaká ovládla život pohanského

íma za asv Ovidiových, mli smysl pro tuto záhadu, až rationalismus

(jak Pelagiv tak moderní) nechce vidti tak jasné vci. Život každým

krokem dokazuje zarážející fakt, že pirozenost sama si nestaí, a že

teba síly vyšší, a to síly nadpirozené milosti.

') Catkrein, Moralphilosophie. 295 at<l.
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Ze moderní ethika neuznává duchovosti a nesmrtelnosti duše,

není divu: opustila by svou positivistickou pdu. Ale jak tak chce

zbudovati morálku, tot divno, zvlášt když dsledn musí popírati též

svobodu duše a hlásati determinismus. Determinismus opanoval

všeobecn filosofii nekesanskou, ale zstává jen principem, jehož

dsledky se pro život nehodí. Sami zastanci jeho bojí se vyvoditi ony

dsledk}'. Kant, tebas, má každý in, pokud se jeví, za píinn
determinovaný, ale pokud jest ethickvm. za naprosto svobodný. Zase

stará dvojakost. Než nkteí novjší filosofové chtjí determinismus

njak zredukovati. Masarykv na p. determinismus pibližuje se kato-

lickému názoru. Je proti katolickému indeterminismu, ale pedstavuje

si jej nesprávn. Samostatnost a determinace jsou mu skoro identickými.

„To že se lovk stával (v nové dob) samostatnjším, znamená, že

se sílí pesvdení deterministické; lovk poíná vit v kausalní

svazky nejen ve pírod, ale i ve vlastním nitru a spolenosti; lovk
bere odpovdnost na sebe." ^) Indeterrainista prý neví, jak pišel ke

skutku; náhoda vládne u nho. Proto kloní prý se indeterminismus

k vtší bezstarostnosti a nehospodárnosti. Katolicismus jest indetermini-

stický a tudíž prý ví pevnji v zázraky než protestantismus determini-

stický. Dle toho myslí asi Masaryk, že katolík pedstavuje si pomr
vle k rozhodnutí jako pomr rybáské sít k rybám, jež náhodou

veplují v sí. Vysvtlitelný je boj proti takému názoru (a též lehký-).

Pojímá-li, jak praví, determinismus psychologicky jako sebeurení dle

poznatk rozumových a okolností (a klade-li do toho „kausalní svazky"),

nevím, pro zve se deterministou. Sám praví, že zavrhuje naturalismus

a materialismus v této otázce, ale že je theistickvm deterministou;

dle všeho bojuje proti pouhým terminm, jak sám vyítá Cathreinovi.

Keví, že název indeterminismus nevystihuje katolického názoru a že

katolíci neuí naprosté indiíference vle.^) Než to jen mimochodem;

mlo jen býti eeno, že materialistický determinismus a mravnost jsou

pojmy se vyluující, a že determinismus ve své pvodní podob ztrácí se

již s obzoru. Jodl je zpáteníkem pouze z opposice proti kesanství.

Jiné vci, pod jejichž vlajkou se bojuje proti kesanství se strany

neodvislých moralist, v kesanství nejsou: církevní náhledy o mo-

dlitb atd. nejsou také. jaké se církvi pedhazují, a i humanitní pojem

') Masaryk, Otázka sociální. 549 atd.

*) Otázka sociální. 256 atd.

3) Srv. Pl. Buchta, Problém svobody u Kauta. >; Hlídka* I. 829, a Jos. Múller,

System der Philosophie. 249 atd.
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lásky = práce úinné a vytrvalé není mimokresfanskv, ale je vzat

z kfesfanství.

Y.šechny dvody beznáboženské morálky jsou neživé ideje,'; které

nedovedou v lovkovi vyvolati onen pocit mravního závazku, ped
kterým coufne i nejsilnjší egoismus (a egoismus a morálka jsou skutené

protivy); jen konkrétní, živá, osobní moc, kterou lovk nutné uznává

jako nejvyšší moc a k níž nutn cítí a poznává povinnost úcty a

vážnosti, dovede lidstvu íci: tímto smrem máš kráet. Pravdu má
Ulrici: Ideál lidství nestaí jako nejvyšší norma mravnosti; je to

abstraktum, proti nmuž i konkrétní lidská osoba jest nco vyššího.

Pouhá idea ani nezavazuje ani nepodává dosti sílv k mríivnímu boji.

Ani nejideálnjší pojetí lidské pirozenosti nedostaí. aby vysvtlilo

nekonen vysokou hodnotu mravnosti a vinu nemravnosti. Nelze

skloniti se ped pouhou ideou své vlastní pirozenosti, ba ani ne ped
konkrétním lovkem, i kdyby byl nejvyšším na svt.

Autonomie ve smyslu Kantov a celé protináboženské morálky

píí se našemu vdomí a nemže odpovídat skutenosti. Mravnost je

pojem vztahový, vyjadující pomr náš. jako jednající osoby k nemu,
co mimo nás uruje našemu jednání smr a cíl. Cleny vztahu morálního

nemohou býti osobnost lidská a nco neosobního, nýbrž osobnost a

Osobnost. Mítkem mravní své hodnoty nemohu býti sám; mravnosti

neuruje ani smlouva veškerého lidstva, práv jako mítkem správnosti

mého poznávání není mj rozum ani snad souhrn rozum všech lidí.

ale Pravda nezávisle ode mne existující. Pravda není výsledkem mé
inností rozumové, jest jím nanejvýše poznání odpovídající pravd,

a tak není Dobro a vztah onen zvláštní, jehož Dobro od nás žádá,

naším výplodem. Jinak bv bylo teba uznat nejen morálku tídní, ale

zvláštní morálku každého jednotlivce. Celá vc souvisí úzce s na-

zíráním na pravdu bud jako naprostou nebo relativní. Myslím, že neteba

poslední názor uvádt teprv ad absurdum; jeho absurdnost bije sama

do oí (mathematikai.

Osobnost mravn zavazující mže býti jen jedna a ^'^"šší než

lidská, a zavazovati mže jen právem své naprosté svrchovanosti nad

lidstvem a následkem naprosté závislosti lidstva od ní, který vztah je

možný jen mezi pvodcem a jeho svobodn uinným dílem, mezi

stvoením a stvoitelem. Jen tak lze mluviti o povinnostech písn za-

vazujících a vin pestoupení, ponvadž jen tak má zákon pravou sankci.

Beznáboženská etbika nemá žádného nemíjivého dobra a cíle,

1; Srv. Miiller, 1. c. 341 ii.
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a proto nemže podati normy, jež by naprosto zavazovala. (Její

relativnost.) Pi zásad relativnosti nelze ji odvoditi z jistých, ode

všech pijatých píkazv, a bez pevné nejvyšší normy nelze ani se-

staviti vdeckou ethiku; a u všech zásad, které obrození mravnosti

nenavazují na Boha a na víru v Nho, ztrácí se jako v mlhách pojem

mravného a nemravného a s ním i sila pro skutený život. Co pomže
Jodlova rada, aby si každý sám postavil jakéhosi „boha", t. j. poslední

cíl! Nejbližším bohem bylo by „já". Pi takém posledním cíli zstává
obt, tato hlavní podmínka mravného života, vnou siingou, jak Jodl

sám naíká.

Nejvtší nesnáze dlá beznáboženské ethice výchov dtí. Sami

„pirození" moralisté uznávají, že jejich morálka postrádá vší výchovné

síly. Znám uitele, také moralistu bez Boha a víry, jenž ve škole užívá

pilné náboženských motivv. „Odporujete si a jednáte zpátenicky."

On pokril ramenoma: „Nespravil bych nieho, ale pranieho s tmi
kluky." Je to nejvtší porážka, jíž kdo mže sama sebe porazit. Bu
jsou jejich zásady správný a pravdivý, a pak je mají provádti všude

a dsledn, anebo nezbývá než uznati, že nejsou správný; jinak ne-

vyhnou se konklusi, že pravda lidstvu škodí. Jak cynicky vyjímají se

slova, že náboženství je škodlivo pro spolenost a nebezpeím kulturním

T

Mladé rakouské uitelstvo ovšem písahá na beznáboženskou

morálku a výchov, a nkteí eští „mladí" nejsou mezi posledními.

Zajímavo též, jak si pedstavuje morálku p. Krejí. i) Rozebírá

dkladn a nestrann všeobecnou korrupci mrav (syn doby rozumí

své matce), ale akoliv otázku mravní jasn prohlédl, nedochází pevného

bodu a uspokojivého rozešení. Praví, že jedinou píinou úpadku

mravního je ztráta víry a povaha moderní vdy — ale vrátit se k víe^

toho moderní lovk nemže uiniti pro nepopiratelné nároky vdy.
Víra v nkolik dogmat by ostatn nepomohla, a proto dílo mravního

povznesení vykoná se ne sice proti víe (!), ale mimo ni. Vira nemá
býti násiln vytrhována ze srdcí lidských, ale kde již vymizela, má
se provésti mravní povznesení na pd moderní kultury s plným

uznáním její vdeckosti. Jediná možná cesta jest, uvésti požadavky

mravní v soulad s duševním rázem doby a znova vzkísiti a zvýšiti

mravní sílu. Možno je to. Teba jen viti v neobsáhle velký význam
a cil života, a dle této víry své jednání zíditi; teba jen viti, že

tento viditelný, zdánliv bezduchý a bezvýznamný svt je pouhou

hladinou na poli Nekonena a Neznáma, že vše ve svt má mimo
*) Dnešní otázka mravní.
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svj poznatelný význam i význam nadsmyslný, vztah k Nekonenu,

jejž mžeme tušiti; že každý náš krok, jímž domníváme se sloužiti

sob. vykonán je vlastn ve službách neho vného, ped ímž nám

nezbývá než sklánti se v úct a konati, co vnitní jeho hlas v nás šepce.

Pan Krejí hlásá tu víru — škoda, že tak bezpodstatnou, nejasnou,

neodvodnnou, jíž schází veškero jisté pojetí. Víra ta má postait

cizoložníku, aby se zdržel híchu atd. atd. Ani náš národní boj toho

nedokáže, na njž se odvolává. Stanovisko to nechává podstatu mravného

neznámou a tím ucpán pramen mravného života.

Nic nepomže. Mravnost bez náboženství je mrtva. „Morálka

ukazuje staeckou tvá, není-li oživována tlukotem náboženského cítní. '^

(Hartmann.) Rozum neízen ethickými silami druhu náboženského musí

býti vždy individualistickým, rozkladným.

Moderní trhlina mezi náboženstvím a morálkou je nepirozená.

Ve jménu lidskosti odtrhli lidstvo od Boha a nevidli, že lidstvu berou

jeho lidskost. Intellig-ence, již dali mu místo Boha, nosí v srdci smutek

a rozsévá všude neštstí a hluboký bol.')

Víra a nevra vzhledem ku zdaru spolenosti.

z polštiny peložil BETISLAV SkalskÝ. (. d.)

Chceme-li íší katolickou rozumti každé mocnáství, kde vtšina

iidí vyznává katolické náboženství, mže býti výitka ta spravedlivá,

lic však proti naší theorii nedokazuje, nebo v takové íši vláda

Isvtská nejen nemže spolupsobiti s mocí duchovní, nýbrž mže býti

ni konen i v boji. jak to vidíme dnes v Itálii, a mén zjevn aé

nemén zarputile ve Francii. Avšak i tam konen, kde mezi vládou

a církví ofíicielní panuje shoda, to jest kde moci vládní ponechávají

církvi svobodu psobení, a v mnoha pípadech ji podporují, ovoce onoha

porozumní nemže odpovídati oekávání, je-li ona shoda jen formální,

chvilkovou, politickou spekulací jen vyvolaná, tak že vlastn panuje

vzájemná nedvra a antagonismus. Samo duchovenstvo skládá se jen

z lidí a proto stejn jako celé lidstvo jest podrobeno kehkosti; jestli

tedy proto zkáza vkrade se do svatyn, což divného, že i nejistší

voda života, procházejíc tak špinavými stokami, mže odpor vzbuditi

'j Fr. Schroller, »Hlídka« 1900, str. 788.



388 Feli.vski :

V tch, kteí chtjí uhasiti ji svou žíze. Proto k tomu. aby íše mohla

skuten katolickou se nazvati, nedostauje, aby její národové chodili

do katolických kostel, nestaí ani. aby mezi vládou a duchovenstvem

co nejlepší panovala harmonie — nýbrž teba ješt, aby všechny vrstv\'

národa, jak sluhové církve a osoby vládnoucí, tak i celý národ, abv

všichni, pravím, v hloubi srdce byli proniknuti duchem ueni církve

katolické, hledíce je uvésti jak do soukromých, tak i veejných zále-

žitostí. Kdyby všechny ty miliony, jež stanuly pod praporem církve a

postupují jen dle jména pod vdcovstvím námstka Kristova, kdyby

vyplnily to. co žádá od nich víra katolická, nev^áháme s uritostí

tvrditi, že spatili bychom dnes na zemi nejen svatých kesan celé

zástupy, nýbrž i celé svaté kesanské národy s tak dokonalou organisací

spoleenskou, že bylo by možno íci. že království Boží sestoupilo do

tohoto údolí. Proto ne katolická zásada, ktará jest neomylná, nýbrž

nevrnost katolík vi té zásad jest vinna, hledíme-li na politování

hodný stav vtší ásti tak zv. íší katolických, které ve skutenosti

nepomrn dále odstoupil}' od hlásaného církví uení než nejedná íše

od ní odštpená.

Co se konen týká pipovzeného blahobytu vrným národm,

potebujeme se zmíniti, se musí se shodovati se spoleností kesansky

pojatou a tedy nesmí se nikterak bráti po svtském názoru. Ježto

spolenost existuje z vle Boží a má vésti lidi k posledním cíim, a

to ne jinými cestami než tmi. jež jsou od samého tvrce ukázány,

tu získaný zdar za vrnost musí nésti na sob charakter Božího daru.

t. j. v niem nesmí se protiviti spravedlnosti, pravd a lásce kesanské.

S takovým pojmem nedá se pirozen srovnati novovký ideál zdaru

vládního, jenž se zakládá na podrobování násilím nebo postupném

sluování co nejvtšího potu kraj, obohacuje se pi tom na cizí útraty

a mocí svou nut sousedy k povolnosti. V pravd katolická íše ne-

dozná nikdy zdaru toho druhu, nebo svdomí jí nedovolí slabšímu

kivdu initi, nebo prostého podvésti; netouží též ani po novém zabrání

zemí, ani po pevaze politické, ježto to nikterak nepispívá k štstí

skutenému. Národ opravdu kesanský pokládaje se jen za jednoho

lena velké lidské rodiny, nejen nepijímá Štstí koupené za cenu

blahobytu bratrského národa, ale nepijímá ani osobního štstí bez

úasti na nm i jiných len lidské rodiny. A proto také hotov jest

pomáhati a spolu pracovati za úelem zajištní všeobecného blahobytu;

u sebe pak vše. co k dobrému smuje, zdokonaluje a povznáší, usnaduje

každému obanu plniti jeho povinnosti jak soukromé tak veejné.
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Skromný to zajisté program a nepochlebující domýšlivosti národa,

jenž staí až píliš ctnostnému srdci. Kdo by však chtl v život ve-

ejném jen panovati a užívati, teba že se škodou lidskou i urážkou

Boží, ten domnívá se pouze, že v život soukromém jest žádoucnjším

obohatiti se, by i hrabivostí, než vésti skromný život, pi poctivé práci.

Kdo miluje Pána Boha, ten dozajista nebude pi volb na rozpacích.

Když utištné a poškozené lidi tak bolí a pobuuje ona sobecká politika,

jež je obtovala na oltái národní pýchy cizího národa — zdaž jest

spravedlivo, aby i ti, kteí cizí jamo dnes nesou, vzdychali po t\-chže

pohanských ideálech, jichž uskutenní u soused jim tolik slz vynutilo?

Nechtjme pro sebe to, co u jiných haníme, sice ztratíme právo k je-

diné záchran, která nám zbývá, totiž k milosrdné péi Prozetelnosti.

A jediným naším páním jest vrn plniti píkazy Boží jak v sou-

kromém, tak i ve veejném život, a tehdy Ten, jenž jest nejen

spravedlivý, nýbrž i všemohoucí, když pravá odbije hodina, neomešká

nás zachrániti. Abychom tedy nepodlehli pokušení moci materielní,

obrame zrak svj od pítomnosti oslnné zdarem a pohleme v minulost,

abychom uzeli nkterá z tch hrozných dramat, kde verejší všemo-

houcnost podlehla bezmocn zízení umlé velikosti. Kam se podla

ona obrovská císaství, jež tolikrát otásla starým svtem až v jeho

základech, hovíce nejednou nenasytné touze výbojník — panovati

nade vším ? Ve se obrací i za našich dn tak hrozná po tisíc let

moc plmsíce? Jako zed cementem nespojená boí se ty nebetyné

budovy pod jedním dotekem všemohoucí pravice: když pak rozpadají

se, tu jednotlivé jejich kameny svobodn se u jejich podnoží rozsypávají

a poínají znovu žíti svým vlastním životem. Kdo, hled dnes na

svobodný rozvoj ecka, Rumunska, Srbska a Bulharska, jež tolik vk
sténaly, pohlcené ve vnitnostech tureckého kolosu, neskloní se ped
trvalostí dl Božích a nicotou lidskou ? Bh stvoil národy — národové

tvoí íše; díla lidská se rozpadávají — avšak to, co Bh uinil, a
utlaované od lidí, žije a ohrožuje se.

xn.

Svobodná církev ve svobodné íši.

Nejmladší dítko emancipace a jako každý Benjamínek nejvroucnji

od matky milované jest práv ono bezpodmínené a úplné odtržení se

spolenosti svtské od náboženské, kterému naši protivníci dali jméno

svobodné církve ve svobodné íši. Rodokmen onoho plodu emancipace

sahá v dávnou minulost. Jak to bVvá obyejn v rzných rodinách,.
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zejmé vedení pe o rozvod musejí pedcházeti nedorozuméní a hádky;

potom poíná tichá válka, sotva nkolika zasvceným známá, až konené,

když ob strany všechnu nadji na smírnou shodu ztratí, dostane se

proces rozvodní ped soud. Tak tomu bylo i v záležitostech oddlení

se vlády od církve. Po celé vky trvaly nesnáze a vedla se válka

tajná, než vláda svtská odvážila se prohlásiti ped celým svtem
kesanským, že nechce míti od té doby nic spoleného s úadem od

Spasitele ustanoveným na ochranu království Božího. A není divu;

nebo bylo nebezpeno vyznati oteven, že se odstrkuje ruka, jež má
klíe od nebe, pokud národové kesanští dbali všeobecn o to, aby

brána nebeská nebyla jim zavena. B^-lo nejprve potebí dlouhou a

nesnadnou prací zniiti, zvlášt v osvícenjších vrstvách spolenosti

víru a dvru k církvi, aby bylo možno beztrestn hoditi rukavici

editelce a duchovní matce všech kesanských národ. Proto vládcové,

vdouce o tom, zaali taktiku protivnou, nemíchajíce se ješt v obor

ist duchovních zájm, nýbrž odstraujíce rozhodn všelikou kontrolu

církve v záležitostech spadajících do jurisdikce vlády. Xelíbila se jim

zvláštní pée, kterou katolické vlády vnovaly panujícímu náboženství

ve svých íších; a nazvavše to spolupsobením s církví, dotíráním na

svobodu svdomí, dokázali, že od té doby nebudou považovati za

trestuhodné ped vládou žádné pestupky proti náboženství, ponechávajíce

církvi možnosti trestati je trestním tribunálem. Proto sektáství a svato-

krádeže i veejné hlásání nejbezbožnjších zásad netklo se nikterak

strážc spravedlnosti, kteí upokojivše vlastní svdomí populární zásadou

tolerance, zavírali oi ped potupou od skeptik na Boha kydanou,

i pes to, že vlastní jejich katolická srdce nejednou krvácela pi
pohledu, jak beztrestn vštípený jed pohoršení otrávil mladé pokolení.

Odavši tak svtská moc církvi všeliké postedky zevnjší k obran
ovince Kristova ped žravými vepi a dravými vlky, vydala pod

titulem tolerance katolické náboženství na milost a nemilost tch, kteí

slovem svoboda svdomí rozumjí právo tropiti si posmch ze všeho

co svaté, tolerancí pak triumf vší falše nad jedinou pravdou. Není

tedy divu, že bezbožnost a bezuzdnost mrav, naleznuvše otevenou

bránu do školy, divadel, tisku a konen i do sbor zákonodárných,

tak se brzy rozmohly, že hlas církve v kostele stží mohl doletti

k uším vících; a i tam již bylo lze vždy vtší prázdnotu pozorovati,

zvlášt muži vyznaovali se pohrdlivou svou nepítomností. Ponenáhlu

v osvícenjších vrstvách, jež nejvíce vychloubaly se vzdlaností, nevra
stala se barometrem rozumové síly, zkáza mrav pak znamením dobrého
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tonu. Obady náboženské byly srovnávány v areopagu mudrc s nej-

hrubší povrou a ponechány neosvíceným a zanedbaným massám, na

nž se pohlíželo s politováním jako na nevdomé obti stedovkého

fanatismu. Avšak ani tehdv konen nesmli se ješt osmliti ohlásiti

zjevn roztržku vlády od církve; tak dalece pronikly politiku vládni

tradice kesanské. Teprve když celá ada revoluních otes vyvrátila

vše, cn nkdv bylo zbudováno, povolné pak parlamenty když plážtíkem

národního plnomocenství zakryly moc výkonnou ped bezprostední

odpovdností, teprve tehdy vystoupili s oním lstivým programem svo-

bodné církve ve svobodném stát, což tak obratn zakrývá skutený

stav vci, že i dobrá víra katolík, kteí nevidí v budoucnost daleko,

snadno tím uskokem získána býti mže. I dosud, jak zkušenosti do-

svdují, lze najíti svny. církvi dle jejich domnní naklonné, kteí

touce svdné to heslo na vládních praporech soudí, že skuten na-

stala církvi jasná epocha samostatného rozvoje, ovšem bez pomoci, ale

také beze škody se strany vlády, která chce ponechati církvi úplnou

svobodu. Proto, abychom strhli masku ošemetnému liberalismu s oblieje

a ukázali, ím ve skutenosti jest ono dnes modni heslo, nebude od

vci popatiti, jak pojímají i vlády samy onu volnost v praktickém

život, kterou ostentativné církvi pipisují.

Vidli jsme již, že atheisté. vycházejíce od té zásady, že spolenost

má jen doasnv cíl, vyvozují odtud dsledn, že vláda nemá míti nic

spoleného s náboženstvím, zstavujíc péi o spasení svdomí jednotlivých

oban; kdo myslí, že církev katolická má k tomu nejvhodnjší

prostedky, mže se k ní svobodn hlasití, cestou ist soukromou,

o níž však nemusí vláda vdti. To jest zásadní' idea, z níž vyplynula

zásada svobodné církve ve svobodné íši: pohleme, zdaž ji tedy

prakticky správn provádjí. Kdyby spolenost byla skuten dílem

ist lidským, majíc za úel jen pozemské zájmy, jako na p pr-

myslové neb obchodní spolky, tu bylo by spravedlivo. aby vláda

pomíjela všechny takové záležitosti, jež nenáležejí k záležitostem spolku;

v takovém však pípad vláda, zabezpeivši blahobyt svých oban,
nemén než bezpenost života a jejich majetku, nemá nikterak plésti

se do vci svdomí, zstavujíc církvi úplnou svobodu v plnní jejího

duchovního poslání, jako to iní spolky, zaujaté jen vlastními záleži-

tostmi. Církev sama postaví se tedy vi spolenosti jako jiné, stejn

samoinné a neodvislé spolky, postaví se jako íše, která smi^^o jen

k vným cílm, která peuje jen o spasení duší, pomocí pr sTl Jk
náboženstvím ukázaných. Ježto však náboženství katolické krom vnitní
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stránky nií i vnjší stránku, jako jsou: dstojnost veejná, Nejsvtjší

svátost oltání, svaté svátosti a hlásáni uení víry, což se nemže
konati bez kostelu a sluh oltáních, proto církev, aby byla s to dosti

uiniti svému poslání, t. j. aby mohla stavti kostely, vzdlávati a

vydržovati své sluhy, uiti neumlé a na cestu k vnosti pipraviti

nemocné, potebuje nutné i materiálních prostedk, s nimiž by mohla

svobodn nakládati jako jiný spolek. Jestli proto skuten ve svobodné

íši i církev má býti svobodná, má jí býti pireno pedevším právo

pijímati od vících dary dobrovolné a úpisy, nabývati majetku nemo-

vitého, právo budovati kostely a kláštery, zakládati vdecké a milosrdné

ústavy, jedním slovem: íditi ekonomické a správní záležitosti tak

nezávisle a bez pekážky, jak si iní každý dovolený spolek, jen

když by moc duchovní nepekraovala pedpis vládních, všeobecn

v tom smru závazných. Pomry tak uzpsobené, jakkoli neodpovídají

duchu kesanství, jež chce vše mocí lásky sjednotiti a k Bohu uvésti,

vytvoí pece pro církev snesitelný stav, jenž jí umožuje dosti uiniti

jejímu vznešenému poslání pi dobré vli a obtavosti vících. Tak
pojatý pomr vlády k církvi byl uveden v praxi v pítomném vku
ve Spojených Státech, kde. možno íci bez ironie, skuten jest církev

svobodná ve svobodné íši.

Jakkoli však takové pojetí svobody jest jen logickou konsequencí

úplného odtržení se moci svtské od duchovní, atheisté pece došli

v tom ohledu k dsledkm zcela rzným. Oni opírajíce se, abychom

tak ekli, o djinné dkazy, jež uí, že setkání se vlády s církví na

spoleném poli psobnosti vede nutn k nepátelskému antagonismu,

neváhali z toho dovozovati, že vláda musí vynutiti vliv církve z každého

pole. na nmž sama má co initi, aby byl boj ten zažehnán, že však

církev pracovala hlavn na poli vychovatelském a veejného milo-

srdenství, poato proto s vytlaovám'm církve z toho oboru a odevzdáním

jeho pod dohled vládv. Proto byly odaty duchovenstvu všechny vdecké

i dobroinné ústavy, založené na útraty a péi církve i s fondy na

jich udržení urenými. Avšak knz i vedle toho podržel matriky

kestní, svatební a pohební; v tom ohledu byl tedy úedníkem stavu

civilního, s jistým vlivem na pomry spoleenské, proto slušelo se,

aby byl nahrazen organem úedním, jenž by neml nic spoleného

s míboženstvím, ab}- vliv církve i z toho oboru byl vypuzen.

(P. d.)
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Ruské msíníky roku 1900.

Napsal AUG. Vrzal. (. d.)

Vetší zpsobilost k evoluci jevi mladší petrohradský pokrokový

msíník „Russkoje Bogatstvo", na který pedplácí se v Rusku
9 (u nás 12) rubl. Vychází od roku 1876. Nyní ídí a vydávají

^R. B." N. K. Michajlovshij a V. G. Korolenko: ovšem smr asopisu

uruje Michajlovskij. jehož oddíl „Literatura i žiz" dodává

zbarvení a zajímavosti celému asopisu, zajišuje mu úspch. Je to

veienadaný publicista, žurnalista zrozený, povolaný. Michajlovskij není

schopen bezvášnivosti „V. E.", píše krví, kde toho teba, jinde solí;

brzy se zlobí, brzy se posmívá. Obsáhlé vdomosti své umí podávat

zajímav. Díve byl Michajlovskij spolupracovníkem _Otestvenných
Zapiš ok", v nichž se zdarem potíral své literární protivníky Strachova,

Danilevského a hr. Lva Tolstého. Pozdji pispíval do Russké Mysli-
a konen ujal se Rusského Bogatstva, potíraje kritiky a publicisty,

jako jsou Volynskij (kritik zaniklého dekadentského Sv. Vest nika),

Sementkovskij (kritik Nivy), Rozanov a j. Vytýkati lze Michajlovskému,

že píliš lpí na minulosti, na sedmdesátých letech; v minulosti vidí

všecko svtlé, drahé a cenné, a málo si všímá souasných zjev,
souasného ruského individualismu, jenž odrazil se v uení hr. Lva
Tolstého, v tesklivé poesii Ant. echova a ve zvláštním hrdinství hrdin
M. Gorkého. V pítomnosti je Michajlovskému teskno. smutno, i píše

píliš podráždn proti svým literárním protivníkm. Nicmén oddíl

„Literatura i žiz'" je nejzajímavjší a nejdležitjší v „R. B."

Jménem a innosti Michajlovského vlastn obmezuje se význam tohoto

asopisu: „Kronika vnitního života" je sestavena svdomit, ale

nikoliv jasn; vdecké lánky náležejí uencm druhého stupn, kritické

stati P. F. G-rinévie svdí o nedostatku krttického vkusu. Vtipn
psány jsou posudky nových knih v „R. B."

Co se týe belletrie, V. O. Korolenko, jehož rozkošné „nártky
a povídky", vydané ve 2 sv., jsou ozdobou souasné belletrie, jak se

zdá, odložil na dobro péro; aspo v posledním ase nieho nenapsal.

Ze starších spisovatel redakci „R. B." nejmilejší je Dmitrij N. Mamin-
Síbirjak. Je to spisovatel mající uritý filosofický názor na život lidský,

názor, v nmž je velmi mále potšitelného, vlévajícího útchu a víru

-v srdce lidské. Mamin je spisovatel veliké vyobrazivé síly, jemné
lunélecké fantasie, která ztrápena nepotebnou, nesmyslnou a ukrutnou
«hánivostí života, ráda oddechuje si v život tichých koutv uralských

41 sibiských, kdež hledá aspo nco opravdu lidské, nejen dravé a hrozné.

Ale i do tch kout dostal se již dravec kapitalista, rozdlal svoje

jhranice, spálil na nich starou zbožnost, podkopal a vyvrátil staré sloupy

Hlídka. 27
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a zavedl svj hltavý život dravce. I kreslí nám M. bezdn úspchy
tohoto dravce, niícího milý mu, tichý život lidu. který žil v pokojil

lásce, svornosti, uprosted lesv a polí, pcjd mocí patriarchálních mrav,
bez hltavých a dravých pudv. A tak místo aby tenáe idyllami

potšil, zaíná ho muit, mue sebe sama, protože bystrým zrakem

vidí život, jehož by radji nevidl. Podle svtového názoru Maminova

v život panují slepé živelní síly; jednotlivý lovk jeví se nepatrným

bodem v živelním svazku vci. obtí, p litování hodnou látkou v rukou

živelních sil, slepým nástrojem v živelním processe rozvoje. A jestliže

v život panují slepé živelní síly. lovk pak je hrakou sil tch,

je život pochmurnou tragedii v základech svých. V dílech M. máme
nesíslné illustrace nepatrnosti. slabosti lidské ped živelními silami.

Tvž tah jeví sloh jeho; u M. asto setkáváme se s epithetem „osudný".

Základní idea Maminova vyrostla na piíd pelomení života pod vlivem

novvch, kapitalistických okolností. Lidé žijí si v pokoji uprosted

patriarchálních pilí života, najednou pak pivalí se na n hrozné

sily, železnice, kapitál, nové proudy, a po pedešlém blahobytu nezstane

ani stopv. Zanou hospodait kapitalisté, vznikají továrny, železo

é

dráhv, krmy, život pevrací se vzhru dnem, zvíecí pudy v lovku
se probouzejí. M. se zvláštním umním kreslí, jak kapitalismus vniká

ve všecky sféry lidského života, do rodin, do mravv i pojm, do

védy a literatury. A process tohoto „zkapitahsování" spoleenských

pomr jeví se M. pede vším processem rozkladu pomr tch. Je

to pirozeno, povážíme-li, že kapitál, jehož iny M. líí, je kapitál

dravce bez všeho posláni mimo loupež, beze všeho vznešeného ideálu;,

zle se tu vede lovku. Citlivý Mamin trápí se zvlášt, vystupuji-li

na jevišt dti. s hroznou ukrutností vhozené do této vavy, i je mu
jich hrozn líto. Strach ped kapitálem dravc, hrza, zármutek i bez-

nadjnost vane z dl jeho. M. vil v lid, vil, že mimo lid spásy

není. Ale pozoruje, jak lid podléhá moci kapitálu, jak duch lidu napíná

všecky sílv své n;i dobytí penz. vida. že sám ubožákovi nemže pomoci,

podlehl beznadjnosti. M. neví v silu kultury, nemiluje jí. považuje

ji za nepotebnu, ba škodlivu, za nositelku rozkladu a prostopášnosti.

V posledním roníku „R. B." Mamin uveejnil dva obsažné nártky
pod spoleným záhlavím „Med o vyj a rki'', v nichž hrdiny jeví se

lidé, kteí snili o medových ekách, ale uvázli na bezích, zatím co

život daleko uplynul a pipravuje jim etná sklamání. Další obrázky

této ady uveejuje letos.

]SIimo Mamina v „R. B." rádi vidí povídky L. Melšima, jenž

v dívjších ronících uveejnil znamenité nártky ze života v trestnicích

sibiských s názvem „V míe od verž eny ch". Vloni v „R. B."

uveejnil povídku „Gaa*-. V minulém r>.níku „R. B." nalezneme

také nudnou povídku pí. Ltkové „Rab" a novellu Michejeva „Xa
ostrvach", v níž nakreslen zajímavý typ redaktora, an hlásá vysoké

idey. jimiž sám se neídí, a nií život dívky, která se do nho za-

milovala. Zajímavý také povídky Bulyginovy. Zvláštním zjevem^ je, že

v -R. B." vystoupili etní nadaní spisovatelé (Grorkij, Timkovskij, CirikoVr
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Elpatjevskij, Tan a j.), kteí uveejnivše tu dva ti nártky, pesthovali
se do jiných asopis, nebo zcela zmizeli z literatury, jako na píklad
Nmirovskij. — Básním udluje se v „R. B/ místo jen v onom pípad,
ukoní-li se nkterý lánek na vrchu stránky; v tom pípad prázdné

místo vyplní se verši, obyejn bezcennými.

.

;

Roku 1880. v Moskv kroužkem muž, v jehož ele stáli publi-

cista Nik. Vas. Šelgunov (t 1891/ a znamenitý znalec divadla Serg.

Jurjev (t 1888), byl založen liberální msíník „Russkaja Mj^sl", na
který se pedplácí 12 (u nás 14) rublv. Pokud redakci „R. M." vedli

tito dva mužové, z nichž Šelgunov uveejoval tu znamenité ~Oerki
russkoj žizni^ a Jurjev krásné lánky o divadle, byl to asopis

živý a míval cenný obsah. Vdecké lánky z doby té vyrovnaly se

lánkm _V. E." Tak professor M. S. Korelin (f 1898) uveejoval tu

znamenité lánky o djinách literatury, kultuiy a zvlášt o italském

humanismu: djepisec P. N. Miljukov uveejnil tu „Gla vnyja tenija
russkoj istor. mysli", ozdobu ruské literatury; Vsev. Fed. Miller

studie o ruských „bylinách^, V. Spaso^yicz o ruské a polské literatue.

Belletrie byla zastoupena pracemi Sedrina-Saltykova, VI. G-. Korolenky,

D. Grrigorovie, Karonina-Petropavlovského. Glba Uspenského, N. S.

Lesková, M. Álbova. A. Ertla. G. Matta. Mamina-Sibirjaka. Bji

Salova, K. Barancevie. Vas. Némirovie-Danenky. K. Saukovie a

vbec lepších zástupc souasné belletrie: tu uveejovali básn známí

básníci Golenišev-Kutuzov, Apuchtin. Merežkovskij. Po smrti S. Jurjeva

i V. Selgunova stojí v ele asopisu pekladatel V. M. Lavrov. publicista

Viktor AI. Golcev, vedoucí tu oddíl „Inostrannoj e obozrnije",
a M. N. Remezov. píšící referáty o divadle a lánky o starém Byzantiu

i ímu. V prvních letech této redakce publicista Iv. Ivaukov vedl

v „R. M." se zdarem oddíl „Oerki pro vincialnoj žizni".

N. K. Michajlovskij „Literatura i žiz- a K. Staukovi .,Kartinki

sovremennych nravov." Oddíly ty v poslední dob zmizely, a

vbec v „R. M."^ v poslední dob znamenat tajený úpadek sil, nedo-

statek dívjší živosti, uritého smru. Xyni redakce vdom drží se

jistého eklekticismu, nezúžuje programu svého výluné názor\- re-

daktor, nýbrž * se stejnou zdvoilostí pijímá do asopisu i lánky
takových spisovatel, kteí v jiných asopisech liberálního smru vbec
nebo zídka se objevují. Zvlášt v posledních letech >R. M.^^ se stejnou

ochotou uveejuje díla národníkv i obhájc marxismu a ekonomického

materialismu, ba i spisovatel, kteí oba smry snaží se smíit. Vbec
redakce hledí zachovat dobrý ton a vidouc v eklekticismu veškeru

spásu, pizpsobuje ,,R. Mysl" všem vkusm. Tak v jedné stati vysoko

zvedá prapor liberalismu, ba radikalismu, v následující pak píše zp-
sobem konservativnich list ruských. V otázkách umni snaží se smíit

požadavky ideovosti a umleckosti v láncích V. A. Golceva. Iv. Ivanova,

L. Obolenského. P. S. Kogana (píše o západní literatue^ zárove pak

uveejuje lánky zástupc tendenní kritiky, AI. M. Skabievského

a M. A. Protopopova, bývalého kritika „Rusského Bogatstva^. kterémuž

asopisu >R M." smrem velmi se blíží.

27*
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„Russkaja Mysl" dlí se na ti ásti: v první uveejují se díla

belletristická, v druhé lánky moskevských uencv a nudn psané

letopisy, konen v tetí ásti jsou posudky nových knih a lánk
v asopisech.

Nejcennjším lákadlem „R. ^L" jsou literární p;-íspvky Antona
P. echova. Umlecký talent Ant. echova roste a šíí se víc a více,

pociuje hlubší nálady, a v uritosti i jemnosti své umlecké práce

dosahuje znané dokonalosti. Nieho zbyteného a nahodilého, nieho
kiklavého není v jeho pracích a pece dojem z tchto všedních obraz
mdlého života provinciálních mst a vsí s visícími nad ním tžkými
mraky jest nesmírný. Tento mdlý, duševn chudý život rodí pouze

mdlé, duševn chudé lidi. Objeví-li se náhodou uprosted tohoto nudného
davu lovk nadaný a mající v sob Boží jiskru hrdinské touhy po

inu a dokonalosti, bahno života, toho díve i pozdji stáhne jej do

sebe, do bahna všednosti, nevdomosti a otrockého ducha. By lovk
projevil své vlastnosti a zvláštnosti svého svobodného ducha, k tomu
potebuje celé zem, celé pírody, a ne malikého kousku vdomostí
a svobody, jaké se mu tu dostává. Nynjší prázdný a nesmyslný život

trápí lidi, dlá je osamlými, rozzlobenými. A tragická osamlost lidí

je následkem hlásaného hesla: „Nutno hromadit!" a zásady neobmezené
konkurrence, jejíž správný výklad pedpokládá nutný boj všech proti

každému i každého proti všem.

A. echov (nar. 1860) je pvcem let osmdesátých. Když v letech

osmdesátých láska k lidu ze srdce kajících se intelligent vymizela,

ruská intelligence pocítila svou nepotebnost a osamlost. Intelligence

pestala se zajímat o spoleenský rozvoj, pozbyla víry v lid a iidové

sloupy, pozbyla uritého programu, celé filosofie. Všecko se zítilo,

rozplynulo v mlze chudého života, v nmž zaal hospodait dravec,

vydiduch. Se svým ohromným talentem, nedvrou ve šastnou bu-

doucnost lidí pišel echov na toto holé místo, zpustošené dravci, a

místo to pekvapilo ho unylou jednotvárností. Toto „zpustošení" je

sociologickou pdou, na níž echov kreslí svá životní dramata, líí

psychologii lidí, jimž bylo pracovat na tomto dravci zpustošeném míst.

Pevládajícím motivem jeho povídek je tesknota, pocit nepotebnosti,

bezúéelnosti života a osamlosti ruské intelligence.

Loni echov uveejnil v Zizni povídku „V rokli" a v R. Mysli
drama „Dada Váa". V povídce pedvádí nám hroznou postavu

dravce v hrdince Aksini. „V rokli" skrývá se nevelká tovární vesnice,

v níž žije rodina zbohatlého mužíka, kramáe a tajného krmáe,
lichváe i vydiducha Cybukina. jehož snacha Aksia je zlým duchem
celé rodiny. Této hezké, pracovité, ziskuchtivé, lakomé a sobecké ženy

všichni se bojí v rodin i ve vsi. Když žena tato zvdla, že tchán

odporuil v závti malikému synákovi její švakrové, prostosrdené Lipy,

stateek, rozzuí se tak, že synáka toho ve vzteku poleje velou vodou,

vyžene Lípu z domu po smrti synáka toho, vyžene i starého tchána

a stane se úplnou paní v dome. Rodina klesla. Jeden syn. manžel
Lipin, pyká ve vyhnanství pro padlání penz, druhý, její hluchý
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manžel, stal se podivínem, starý Cybukin sešel stáím a žebrá, Lípa

stává se nádennicí. Zvítzila Aksia, a v jejím vítzství je smysl

povídky. Jaký je to mdlý, chudý život, je- li v nm žena, podobná
Aksini, silou, ídící osud všech okolních I U- echova vždy tak bývá:

vítzí výhradn mlkost života i oni lidé, kteí se v nm dobe cítí,

jsou nejlepšími jeho zástupci. Mravní zmužilost, vzdlání, šlechetnost,

dobré úmysly, nadání hynou v boji s mravní tupostí, nevdomostí,
nízkostí duševní. Na této pd odehrávají se „tragedie všedního života"

Ant. echova a v tom záleží jejich historický i spoleenský význam.
V dramat ,,Strýek Váa" vítzství zstane na stran sobeckého,

tup samolibého professora, jeož s mladou, hezkou ženou pijíždí na

venkov a nutí všecky, by sloužili jeho sobeckým snahám, i dobro-

srdený strýek Váa, pracující jen pro professora, i poctivá Soa
i idealista doktor. Hrozný je život ten, a pece mohl by být lepší, jak
jemn naznauje echov.

Velenadaný letopisec našich dní P. D. Boborykin uveejnil

v „R. M." 1900 nártky ze své cesty do íma „Vnyj gorod",
v nichž líí- také svou návštvu u sv. Otce Lva XIII., a novellu

„Na vole" v níž ukazuje na zneužívání novjší psychiatrie, uznávající

tém všecky lidi duševn nemocnými. M. Krestovská v novelle „Vopl"

líí dívku, jež nemla dosti mravní síly, by duchovn obrodila muže
svého, kterému porozumla teprve ve chvíli, kdy se rozešli, a chce

na vsi sloužit lidu. Pozbyvši osobního štstí, pemýšlí o svých spole-

enských povinnostech k tisícm lidu. Mamin-Sibirjak v novelle „Okolo
gospod" pedvádí statkárku, jež vlastn lhostejn pohlíží navs, ale

písn dbá mravního náboženského zákonu, jejímž psobením vdomí
mravních a náboženských povinností upevnilo se mezi lidem venkovským.
Slabší jsou novelly Ign. Potapenky „Drug dlja druga" a „Gibel
ku mi rov" od V. Svtlova, vnována hlavn zástupcm t. zv. nového
istého umní, beznadjné mrtvým, prchajícím odtud, kde je skutený
život. Ostatní belletrie „R. M." je bezcenná. Také básn v ..R. M."
mají nepatrný význam.

Z vážných lánkv. uveejnných v II. díle sešit „R. M.",

jmenujeme: publicisticko-kritické lánky L. Obolenského („G-ruppovaja
borba i moralnyje ideály"), Iv. Klimentova „Anglijskije
ekonomisty-pos vti tli", Iv. Ivanova „Sen-Simon i naatki
francuzskago positivizma", dále literarn-kritickv- lánek P. Kogana
,,Zapadnyj román pered sudom estetika" i „Asketieskije
ndugivnašej sovremennoj peredovojintelligenciji"od
A. Skabievského, konen lánky djepisc V. Semevského i V. Klju-

evského, filosofa VI. Lesevie a professora anatomie M. Menzbira.

Tetí ást „R. M." vnována posudkm nových spisv a lánkii

asopiseckých; ást ta je svdomitji vedena než v ostatních msínících.

(O. p.).
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Z anglického písemnictví.

Lednem roku tohoto, tedy zaátkem 20. století, skonilo se v historii

literatury anglické tak zvané období „viktoriánské" (The Victorian

Era), skonilo se úmrtím té, která mu své jméno propjila, úmrtím
anglické královny Viktorie. Poátek té éry klade se v rok 1837., kdy
mladistvá Viktoria ovnila hlavu svou korunou velkobritskou, než.

pihlížíme-li k proudm literárním, jimiž provanuta byla, teba poátek
toho období klásti hned do prvního desítiletí XIX. vku. Era ta vy-
znauje se hlavn tmito dvma známkami: aj rozvojem moderního
románu a bj neobyejným též rozvinem na poli vdeckém. Anglický
román za panování královny Viktorie vyšvihl se na takový stupe
dokonalosti, že vším právem lze nazvati „eru viktoriánskou" — zlatou
neboli klassickou dobou anglického románu. V ad slavných

anglických romancieru XIX. vku první dobyl povsti svtové Walter

Scott, jenž zemel ped rokem 1837, po nm vynikli Bulicer, Thackeray,

Dickens a Eliot. První pronikl svými romány historickými (Waverley,
Ivanhoe, Quentin. Darward); Biihrer najm zase sociálními (Pelham)

a psychologickými (Eugen Aram): Thackeray proslavil se jako satyrik

(Vanity fair); Dickens jako humorista (Pickwick Papers, David
Copperfield); Eliotova (Mary Ann Evansova) dobyla si slávy svtové
svý^m realistickým líením venkovského života (The Milí on the lloss).

Po smrti této spisovatelky zavládlo v anglickém románu epigonstvo
t. j. dnešní elní spisovatelé anglití kráejí nadále stezkami tam tmito
velikány vyšlapanými a všeliké pokusy o penesení a vštípení do pdy
anglické vdích ideí román francouzských a ruských nechtjí a

nechtjí se jaksi daiti.

Na poli vdecko-literním v popedí stojí vedle historie a filosofie

vda pírodní (Darwin, Huxley a jiní), než i ostatní obory estn za-

stoupeny jsou v „ee viktoriánské." Hrubými nárysy nartnutý rozvoj

vdecké literatury anglické v té dob vysvitne každému už z pouhého
uvedení tchto slavných jmen: Macaulayho jako historika a essavisty,

Carlylea jako pedchdce Nietzscheova, Buckleho jako autora „Djin
civilisace", Groteho jako spisovatele eckých djin. Euskina jako jemno-
citného kritika umleckého a filosof Stuarfa Milla a Herberta Spencera.

Celkem nejhe se vedlo, t. j. pramálo pronikla poesie a drama-
tická tvorba. V stopách Byronových kráí Algernon Su-mburne, z ostatních

poet té doby (BroAvning, muž i žena; William Morris atd.) mže se

íci, že jediný Alfred Tennynon pronikl co nejdále za hranice své

užší vlasti. O anglickém dramatu se dnes vbec ani nemluví. Než co

jsem to ekl? Práv na opak, anglické listy jsou plny dithyramb na
nového — no, práv Shakespearea ne. ale dramatika, který mnoho
slibuje. A jméno jeho? — Sfephen Philips. Jeho blankversové drama
„Herodes'- vyhlašuje se za hotový úspch. Postava Herodova, jenž se

potácí mezi politikou a náruživostí, zevn triumfující, vnitern bídný,

jest — prý — velmi siln a mohutn vypracována, kdežto Marianne.
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jež z prvá Herodovou bezohledností jest zrovna omámena, potom však.

kdvž i ona touto bezohledností ranna je. vsí lásky k nmu pozbývá,

jest velmi dojemné zobrazena. Zvlášt úinným prý jest poslední akt.

Herodes v domnéni. že chlad jeho choti pochodí z nevrnosti, v náviilu

šílenství vvdává rozkaz, aby Mariannu zavraždili; žel a lítost dostavuji

<e píliš pozd; duševní zatemnní, jež se z ásti proievuje v tom. že

nechce viti v hotovou událost, padá na nho. teprve když mu pinesou
nabalsamovanou mrtvolu choti, uvdomuje si. co uinil. Elizabeth Lee
v referáte o tomto kusu di: ^ Žádná chvála po mém zdáni neni uprílišena

ve píin krásy, jíž drama to oplývá jak myšlenkami, tak i projevením

jich. totiž melodinosti verš, uspoádáním celého dje a jednotlivých

dramatických situací."

Z román nov na knižním trhu se objevivších zasluhují zmínky:

Mrs. Huraphinj Word.tove: _E!eanor''. Dv ženské bvtosti, ob krásné

a ušlechtilé, z nichž jedna jest dívkou, druhá — ženou, jež obé téhož

muže milují — to arci není žádné nové thema. ale autorka pojednává

thema to s takovou originálností, jemností, nžností a znalostí lidské

povahy, že dlužno tuto práci prohlásiti za nejlepší vc. kterou až dosud

napsala. Tragický dj odehrává se v liím a jeho okolí.

Nemálo prachu rozvíil román, ali toho názvu lze užit o knize

-anonymního autora, vydané nákladem John Murraye. Nápis knihy:

^An EnglishAvomans Love-letters" (Mdostné dopisy jedné Anglianky).

Jak už titul napovídá, je to sbírka milostných list dívky, o které se

v poznámce di. že už v chladném odpoívá hrob, ale že k uveejnní
dopis tch svolení dal ten. komu svdila. Ale všecko nasvduje
tomu. že ona poznámka je pouhou smyšlenkou a že dopisy ty jsou

plodem nkterého geniálního spisovatele. Geniálního, protože dopisy

jsou opravdu mistrn sestaveny, plné nhy a básnických myšlenek,

prozrazujíce, že autor jejich 'i autorka V nadán jest neobyejnou
obrazotvorností a že upímné miluje neb miloval. Láska pak oné

Anglianky byla velmi nešastna: miluje jinocha, jenž lásku její

optuje, ale. a jí jinak se vyrovná duchem i postavením spoleenským,

pece jenom konen svou milou musí nechat. Pro V O tom neiní se

v dopisech žádná zmínka. Nepochybn tato záhada pispla k rozvíení

myslí anglických tená. Ve veejných listech aspo zcela vážn
petásána otázka: co asi mohlo býti píinou náhlé a nenapravitelné

rozluky mezi milenci ? Až kterási chvtrá hlava na to kápla Milenci

prý poznali, že jsou bratr a sestra. A anglické tenástvo spokojilo

-íe s tím rozešením.

Barinfi Goi/.lfJ vydal román „Winefred". Gould jest znamenitým

kresliem povah, a v tom ohledu všecka est i „Winefredu". ale jinak

celá jeho povídka napchována je.st takovým množstvím romantických

živl, že se celá práce — za naší doby — jeví stízlivým, neanglickým

tenám naprosto pravd nepodobnou. Zrovna takovým romantikem

jest Francis Marioii Crawford. Jeho poslední romam „In the Paláce

of the King". i\ královském paláci'i liší se od dívjších prací téhož

autora toliko tím. že tentokráte djišt z Itálie peloženo do Španlska.
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Hrdinou románu toho jest Don Juan Austria, vítz nad Turky
v námoní bitv u Lepanta.

ZangioiU (žid) proslul svými obrázky ze židovského života moderního
(poukazuju tu na jeho „Liíe in Ghetto" a jiné), než poslední práce
jeho „The Mantle of Elijah'- je výplodem „nádennického machra".
Vbec pozorovat u anglických spisovatel, jakmile trochu zvuku na-
budou, že se zvrhují v pouhé výdlkae, obtujíce talent a nadání
své zlatému teleti.

Qidller-Couch udržel si za to svou povst i sbírkou fantastických,

strašidelných povídek — aspo mystické pozadí je v nich velmi obratné

podáno — s titulem: „Old fires and profitable Grhosts".

Henry James, te v Anglii žijící a píšící a v literárním svte
anglickém pokládaný za Balzaca jistých spoleenských vrstev jak v Anglii,

tak i v Americe, uveejnil psychologický román .,The Soft Side",.

V nmž probírá rzné dojmy a city, jež jeden a týž pedmt vyvolává
u rzných lidí.

Maurice Heiclett, jenž svým prvním historickým románem „The
Forest Lovers" vzbudil nadje, že vyspje asem v druhého Walter
Scotta, zklamal tyto tužby anglické kritiky svým novým románem
„The Life and Death of Richard lea and Nay" (t. j. život a smrt
Richarda „Ano a Ne") Líí v románu tom dobu krále Richarda, jinak

„Lvím srdcem" pezvaného, jeho kariéru a milostné pletky od koruno-
vace až k jeho smrti u Chaluze. Ale práv kolorit doby té se autorovi

nepovedl.

Z poetických prací ist anglických autor zasluhují zmínky tytot

Peklad Fitzgeraldv Omar-Khayyamových písní. Omar-Kiayyam byl

rodem Peršan, proslavený astronom a mathematik, jenž v prázdných
chvilkách psal také básn. Žil koncem XI. a poátkem XII. století.

Jeho poesie jest rázu lyrického; opvoval víno a hluné radovánky^
než verši jeho vane také jakás tajemná zádumivost, jež se místy
zvrhá v erný pessimismus. Pro své pošklebky, jež si asto tropil z víry

a náboženství, oznauje se perským Voltairem. Peklad opatil obsažným
a vyerpávajícím úvodem jak životopisu autorova, tak i pekladatelova
E. . Ross. Vysvtlivky, až píliš obšírné, podala Mrs. Batson. Xápadna
jest jedna vc, totiž že peklad této poesie perské v Anglii tak se

zalíbil, že vydání stíhá vydání, a že se zakládají kluby, jež si za úel
vytýkají nauiti se básním perského Voltairea a co možná nejvíce

rozšíiti jeho poesie. Patrné to s náboženským pesvdením Anglian
jde s kopce, pi tom však pece chtjí ped ostatním svtem figurovati

jako „bezúhonní" v každém ohledu, nebo na peklad románu „Fusco"'

od italského žida Annunzia vyznl soud anglické kritiky v tenta

tenor: „Jestliže Itálie miluje takové romány, a si je podrží, my jich

v Anglii naprosto nepotebujeme." V Cechách asi bude jinak; neetl
jsem sice ješt nikde, že by se chystal eský peklad tch smyslných
výpotk italského židáka, ale nepochybn dojde asem na, nebo u ná»
smérodatno, co napíše kde jaký kivonoska. a zatím odcizujeme se

sob a lidu ím dále. tím více.
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Dále upoutaly širší kruhy tyto dv sbírky básní: „Flowers of

the Ci\ve~ (t. j. Hrobiií kvítí) a -Prayers from the Poets" (Modlitby

básník). Autory pípadn pekladateli) jsou Lauric Magnus a Cecil

Headlam. Jsou to vlastn .anthologie". jež v sob zavírají netoliko

práce anglických autor, ale i zdailé peklady cizozemských básník;
tak na p. i Talmud v nich zastoupen, jakož i nkteré vci z písma
svatého.

Quiller-Couch sestavil anthologii z prací básník žijících od r. 1 250.

až do r. 1900. Název sborníku „Oxford Book of English Verse".

Sbírka však obsahuje prý hodn ..plev. najm nasbíraných na humnách
tch mladých a nejmladších.

„Treasure of Iris-i Poetry in the English Tongue" zove se sbírka

básnických plod autor rodem Ir. ale anglicky píšících.

Z anglických autor vedle už vzpomenutého Jamesa dlužno se

zmínit o Eduarda Bellamyho .The Dake of Stockbridge". A práce

tato vvšla teprve po smrti autorov, pece patí vlastn k jeho prvotinám.

Autor sám jí nepikládal veliké ceny. Cenu má toliko potud, že jest

cenným píspvkem ku poznání pozdjšího vývinu autorova a že podává
mnohé detaily k doplnní obrazu autorova jako lovka vbec a

sociálního reformátora zvlášt.

John Foer. jenž svými drobnými povídkami ze života v Kentucky
erpaných dos znané obliby docílil, vystoupil s vtší prací, románem:
„Crittenden". Látka románu vzata z pítomnosti, dj pak jeho odehrává

se též ásten na Kub za asu španlsko-americké války, sted však

iní skvostná povaha Kentuckana. typus to zaujímající sted mezi typy

staré a nové generace obvvatelii jižních spojených stát.

D. (jr. PioherU (kanadský spisovatel) podává ve své práci „Heart

of the ancient wood" ^Ve .-stedu starého lesu. t j. pralesu) zvláštní

idylu pekypující dobráckým humorem a groteskní fantastikou.

Hamlin Garland vvpravuje v ..The Eagles Heart" (Orlí srdce)

svým hrubým, realistickým zpsobem, [jenž zejména u podání charakter
nechává tenáe neuspokojeným], osudy nezdárného syna pastorova.

jenž práhne po -volnjším*^ život.

Elizabeth Knlght Tornphins a Gertruda Atherton patí k nej-

lepším z velikého houfu amerických spisovatelek. Onano podává ve

svém románu >The Thinofs that Count" cennou charakteristika moderních
Amerianek, tato v poslední dob libuje si v hodn sensaním. Ob
autorky pokusily se též na poli dramatickém, poslední pustila se též

do biograíie. a tož do biografie Alexandra Hamiltona

Z drobných povídek teba uvésti kanadského spisovatele Gilberta

Parkera _The Lané that had no turning". Je tu sbírka drobných
povídek, z nichž zejména první jeví v nejkrásnjším svtle umleckost
autorovu, jež nejlepší svdectví vydává o tom. jak hluboce jest za-

koenno francouzské cítní v Kanad.
Josiah Flynt a Francis Valton vydali píspvkem ku poznání

amerického proletariátu sbírku povídek pod titulem „Powers that Prey*^.

Ceny uloženým tam pozorováním dodává to, že Flynt za píinou
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praktického studia sociální otázky život vedl po nkolik let jako „tramp'',

to jest vagabund a trhan.

„Quicksand" zove se román Heiwey Whitea. slz dosud nehrub
známého spisovatele, v nmž beze vší tendennosti podána protiva, jež
existuje mezi puritanskými a modern americkV^mi názory životními.

Práv proto, že vše podáno nestrann, poítá se román ten k nej-
pednjším plodm nové americké krásné prosy.

Skvostným a cenným píspvkem ku poznání amerických básníki\
jest: „An American Anthology" (naklad. Houghton, Mislin & Comp..
Boston). Je to nkolikaletá práce Edmunda Olarence Stedmana o desíti

svazecích; spisovatel jen a-y podal úplný a nestranný obraz nové
americké poesie, proetl kde který básnický píspvek i po asopisech
roztroušený, a co rázovitého a význaného, pojal do své anthologie.

Celkové vydání ítající na 800 str. podává též biografické zprávy a

ku konci piinn systematicky seadný obsah. Al. K-a.

K opravám diplomatáre moravského.
PíSe Fr. Sxopek, k. a. archivá v Kromíži.

CCXLVII.
254. Kapitola olomuckd. Olomouc, 26. února 1382. — Kopid I. fol. P. VI.

Str. 227. . 3. kopiá: constitutus (Ostitutu) ceii.sus uobi^ . . . debituis etc.

ne: constituto .*c. macíello;

Y. o. kopiá: inponitur,. . . super quo iiostre etc
;

. 7. „ legittimis

;

. S. „ omylem: super no.i hoc inter nos habita paili voluiitate.

paili zdá se správn psáno.

Str. 228. . 2. kopiá: persoluew, losungam et alia honera.

CCXLVIII.
273. Václav IV. král. Praha, 11. íjna 1382. — S. I. a. 11.

Str. 82. r, 2. originál: duobus milibus:

. 6. originál: et successoribus (succorib;), ne: succe-ssorum

:

. 14. „ iwprouide;

- . 19. „ po slov : I n n o c e n s vynechán cel v ádek v listin

:

imquissimo fratricide non expaiiescens exponere glorioso certaminis

triumpho palmám martirii meruit et eteima gloria extitit insignitus

Mauricii adlethe dei fortissimi signiferi, pak teprve následuje: et

p r i m i p i 1 a m etc.

;

. 28. originál: supradicta (supradca zkráceno práv tak, jako výše na

téže stran . C. a níže . 41.: suprarf/c^a fortalieium et villas), ne tedy:

šupradictam s pipojeným : (sic!);

. 30. originál: eadem (eade, t. j. fortalieium et villas), ne: eandem, by
i nad a již poínala znaka zkratková;
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r. 34. originál: supradicta (suprada), ne: supradicta?/?, nebo jest zde eó
o pot\Tzení koup auctoritate regia supradicta:

v. 41. komma po: predicta teba vynechati, ni5í >!nysl.

Sti'. 83. . 3. originál: aut ei... eontraire, ne: ea;

Y. 4. originál: indignacionem;

r. 8. y. zcela patrn: applicandaw?. ne: applicandí///<

:

]•. 10. r Theodericus beze zkratku, ne: Theodm-icus:

i. 11. ^ liíeranim;

. 13. „ Indiccione V'^;

. 14. „ de Ro»e//íberg (originál : Roseí/bg), ne: Rosenburg, v Cechách

nebylo Rosenb?/rgv, ovšem pak Rosenberkové;

i-. 1.'). teba ísti: de AVartemberg (Warteb'g\ tak se nazývala eská rodina

panská, ne pak Wartenb?/rg;

. 1.5. po slov Wartemberg v originále následuje: Johannes de Wartemberg

Benessiiis de Wartemberg a potom teprve : alias de Wessels;
. 16. originál má zcela patrn beze zkratku: Theoder/cus de Janowicz.

ne: Theodorus;

. 18. litteraruni (Iraru):

. 19. originál: Indiccione V"'.

Pee královská visela na nitích hedbáví erného a žlutého, nyní

jí není; niti zbyly. Byl na rub záznam na tech ádcích, asi 5',.

4V8 a 4^2 %,. ale jest vyškrabán. Znl asi takto: Incorporacio

ville Drzewczicz episcopatui ecclesie Olomucensis per Wenceslaum regem

Boemie. Listina jest na rub pokálena.

CCXLIX.
'27U. Jošt luarkrahí. Brno, 26. listopadu 1382. — C. I. a. 17.

Pee ve vosku erveném velmi dobe zachovalá na pergamenovém
proužku s kostkovanou orlicí uprosted. Kolem jest legenda gothickýra

písmem: S. lODOCI. DEI. GRACIA. MA~CHIOMíb. ET. DOMINI.
MORAVIK.
Str. 2.50. . o. originál: vns/-f/- marggrafschafft, ne: uns?/- etc, zkratek jako

str. 251. . 5. a astji;

i. 4. deni e^drdigen, r za e zstalo v pée písai:

. 5. originál: 01omu7?cz jako níže nkolikráte;

. 7. r ' romischew kung, ne: romische«:

r. 9. , mugen.

Str. 251. . 8. originál: lute... schuczen, slovo lure a objasní germanisté;

. 18. originál: off ym des not geschicht. ne: offt ym des not geschieht;

. 19. ,, unserer nebo \Tisrer nebo vnserr, jak opravuje Dr. Lechner;
e o

. 22. ,. lute. . . Avurde bedurffen:

. 24. ,. allernienilich

;

. 26. „ lute... wurde bedurffen:

_ e

. 2<. ,. furen:

. 30. - hauptma?i, jako . 31.:
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. 35. originál: "czu, ne: ^i;
e

. 37. „ gegenwortigen

;

. 40. „ mit unserm anhangundem Ingesigel . . . Brunne.

CCL.

289 Juta abatySe. Klášter Pustimé, 20. bezna 1383. — G. I c. 13.

Pvodní transsumpt notáský na žádost pustiraského probošta
Pertranda vyhotovený u pítomnosti biskupa Lacka s jeho visutou

peetí ve vosku erveném 2. listopadu 1405.

Pee má uprosted obraz sv. Václava s korunou vévodskou na
hlav v brnní rytíském v pravici držícího devce, levici majícího
položenu na štít s orlici. Po pravici svtcov znak jednoduchý biskupství
olomuckého, po jeho levici rodný znak biskupv Kravaský.

Legenda kolem písmem gothickým: s. laczconis. dei. gracia.

episcopi. olomuesis.

Pee jest dosti zachovalá na pergamenovém proužku.

Záznam na rub: Instrumentum ad altare sanctorum
Peti, sotva bylo: et Pauli, rasury na listin pozorovati nelze.

Notáem císaským tu byl Jakob syn nkdy Jakoba eeného Slavíka
z Kromíe, klerik diecese olomucké.

Str. 260. . 1. bylo prve psáno: Altare (Altae se znakou obloukovitou,

znamenající r nad e, však z e udláno r a pidána klika znamenající zde is\

. 2. transsumpt: de Mailicz, ne: Meilicz.

CCLI.

290. Biskup Petr. Tvrz Modíce, 16. bezna 1383. — F. 1. a. 9.

Pee ponkud poškozena na proužku pergamenovém ve vosku
erveném, a sice postava biskupova s tváí stlaenou, okraj dole jest

odlomen.

Biskup v úplném ornat sedí na trn pod gothickým baldachinem,
maje po pravici jednoduchý znak biskupství olomuckého. po levici

svj znak rodný.

Legenda: PETRVS. DEL GRA. ECCLIE. OLOMVCEN. EPVS.
Notáský transsumpt z 19. (ne 29., jak udává Dr. Lechner) srpna

(die vero XIX mensis Augusti) 1416 má mimo nápis pro Domino
Johanne Naše také tento : Instrumentum super panibus
ecclesie Cremsirensis (k emuž pozdji dodáno:) in v i 11 a
Tyeschan super sex laneis duabus tabernis et totidem
curticulis et medietate molendini valens X marcas
grossorum Pragensium,
Str. 260. . 3. 7., str. 261. . 1. 21. Chremirensis, L. jako \ • • , ^ ,

Cod. 261. 10. a 12: Chremisirensis ^"g'"^ ^^^"^."^

c*» OP1 ' Ol nu • • I
Cnremiserensis.

btr. 261. r. 21. Chremsirensis
J

. 4. originál: comodum;

. 7. „ inantea.

Stp. 262. . 1. originál: ecclesie... Chremiserewsi incorporamus, ne: Chremisirensis.
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CCLII.

308. Týž biskup. Olomouc, 6. íjna 1383. — E. I. a. 11.

Text dle pepisu Dra. Lechnera v uv. asopise, EU. str. 84. sled.

Str. 84. . .3. originál: instaiirare, bylo teba poznamenati, že povinno ísti:

instaurari.

Str. 85. . 2. originál: donamus (donam9) omylem místo: donauimus, mlo
býti poznamenáno, že se stala zmna v znní originálu.

V zázname renuncianím na rub listiny psáno jest eiusdem

(ei9dem) domini de Sternberg, ne pak: eidem domini de Sternberg.

Dr. Lechner píše: Provenienz: „Aus einem alteren Urkunden-

verzeichnisse im fiirsterzbischoflichen Archive in Kremsier", dh. der

Herausgeber hat einfach das Regest aus dem Repertorium der Herr-

schaft Hochtvald abgeschrieben.

Mohl bych dodati k tomu: Dr. Lechner ta slova napsal, nepi-

rovnav ani obsahu listiny v diplomatái regestu repertáe panství ukvald-

ského sv. I. fol. 49. Kdyby byl té nepatrné námaze se podrobil, byl by

na první pohled poznal, že obsah listiny v diplomatái je zcela jinak

stilizován. než regest katalogu, jenž poíná, jak obyejné regesta zdejších

repertár slovem: Urkunde. a sice zde: Urkunde des olmiitzer Bischofs

Peter etc. Otištný obsah vzat vrojatno z repertáe starého.

CCLIII.

351. Biskup Petr. Olomouc. 22. února 1385. — A. I. a. 7. Insert v bulle

pjapeže Bonifatia IX.

Str. 32.3. . 3. inserovaná Hstina: oriens ex alto (srv.Luk. 1, 78), ne: omnipotens:

. 6. neobyejný jsou v listinách tištných zkratky, jako: dioc. Olomuc.

nebo . 8. dioc. Luthomislens.

;

. 8. listina inserovaná: Stiborio de Dowaczaw;

. 10. , „ tenenda (sic) habenda (sic) et possidendam
;

. 11. a 12. listina inserovaná: habitas et celebratas;

. 14. listina inserovaná: parrochialis

;

. 31. „ „ omylem: habere, místo: haberet;

. 33. „ „
správn: ipsi, ne: ipso;

r. 34. „ „ offertorium.

Str. 324. . 1. listina inserovaná: duntaxat etc. cum pratis quatuor.
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Nová díla.

Msgra. Gauma Trojí ím. Pel. Ant. Koutný. Nákl. Ddictví sv. Jana
v Praze. Podíl liT. Díl II.—IV. Str. 737.

Je to denník proslulého spisovatele z r. 1842. a 1843. Ale jaký
denník! Všechny pedmty veejného života, náboženské, spoleenské,
lidumilné atd. jsou tu probrány s hlubokou znalostí vci, a to slohem
poutavým, každému pístupným. Djinné vzpomínky kontrastují pkn
s Uením souasnosti; pouení o katakombách tak jest názorné, že celý ten

heroický život prakesfanství ímského vystupuje ped vámi jako krásný
sen. uchvacující silou víry a bohumilého života, a takto pravdivý, skuteny.

Celé dílo pouhým popisem skutených pomr jest zárove veliko-

lepou obranou Eíma kesanského, jenž byt i nebyl sine ruga vel macula,
jest pece jen mstem providentielním. Kéž i na dále jen ku spáse

všech, kteí se k nmu hlásí!

Panu pekladateli, jenž nesnadnému úkolu svému celkem estn
dostál, i Ddictví Svatojanskému náleží za podíl tento upímnv dík.

MUDr. Vhd. Mladjovský: Otylost. Dna. Cukrovka. Blbl. lékaských
spis populárních. II. Red. MUDr. D. Panyrek. Praha 1901. Nakl. Hejda
a Tuek. Str. 72. Cena 80 h.

Otylost — dna — cukrovka, píšerný ten trojlístek zasloužil si,

aby každý, jehož se týe nebo muže týkati, byl ped ním co nejdraznji
varován. Pan spisovatel, lázeský léka v Mariánských lázních, uinil
pak to zpsobem, jemuž teba vzdáti veškeru chválu. Dávno aspo
neetl jsem pojednání tak praktického a jasného, jehož dietní návrhy
potebí doporuiti zvlášt duchovním, kteí ze známých píin ne-

mohou pstovati tlesné práce nebo sportu. Pedpisy ty ovšem jsou

v tomto trojím pípad z ásti rzné, ano nkteré si odporují, ale

rozumí se samo sebou, že horší pípad, dna, a ješt horší, cukrovka,
vyžaduje také vtší pesnosti a písnosti.

V téže bibliothece dále wdal

MUDr. Václav Walter: Manželství a jeho vliv na pítomné a budoucí j

pokolení. Str. 111. Cena 1 K 10 h.

O spise tomto nelze opakovati téže chvály. K dobrým stránkám
jeho náležejí dosti etné údaje statistické, lehký, a neurovnaný sloh

a dosti bohatá látka pathologická. Velkou vadou populárního spisu je

sháka po ducha plnost i. která zavinuje odpory, nejasnosti a po-

vrchnost; p. spisovatel cituje i dryánického Mante<iazzu i nedsledného
Tolstého, kteiý brzy po sob vydal o manželství spisky zcela protichdné,
takto oba výstední. Pan spisovatel je pro rozvod a zárove prý „se

stanoviska anthropologického lze íci, že monogamie je mravní povaze
lidské nejpimenjší i se stanoviska zdravotního." Jak tedy? Vždy
rozvody mají práv umožniti polygamii a polyandrii, by ne souasnou,

pece takoka souasnou!!
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Pan spisovatel vbec svého pedmtu neovládá, proto tolik nad-

hozených pouek, úrvvkovitych albrismv a nepromyšlených tvrzení.

Jest i proti slibu doživotní vrnosti, který prý jest. nemožný, jelikož

to prv „znaí bráti na se povinnost, a tu dlužno pedevším a za všech

podmínek i asových znáti, a to je nemožno." Tak. takl Celibát je mu
nepirozený. Jisté si p. spisovatel dobe nerozmyslil, co napsal. Ploditi

dítky jest v zájmu spolenosti, ne v zájmu individua, jako jísti nebo

píti atd. Xení zajisté nic nepirozeného, potlaiti plodivý pud v tom
neb onom pípad z dležitých dvod: jinak bv p. spisovatel zavazoval

lovka vykonávati ten pud hned jak se ozve a pokaždé, jakmile se ozve.

což by bylo zajisté horrendní. A když toto není nepirozené, pro by
bvlo nepirozené, opanovati jej z dležitých píin astéji, respective na-

poád?'. Výroky, „že zakupování objetí ženského vlastn je zbytkem
zví eckosti (!'.), atavismem". nejsou nic než nerozvážené tluskule.

Dojem spisku jest nepíznivý, nezdravý, akoliv titul je tak

mnohoslibný. — „Píslovený" je tolik co adverbialní; správn: píslovný.

Matouš Václavek: Djiny msta Vsetína a okresu Vsackého. Dmhé
vydání. Nákladem vlastním. Str. 37.5. Cena 3 K.

Monograíie tato osvdeného spisovatele lidovdného vyniká hlavn
bohatbu látkou, jež v ní s velikou pílí snesena a spracována. Stránka

djinná i statistická dkladn werpána. Mnohé údaje, zvlášt osobní,

jsou zajímavý ovšem jen pro málokteré tenáe, ale ani tak nejsou

snad docela od místa. Spory národnostní a náboženské zevrubn vy-

líeny; germanisace od mravní i hmotné pesily provádnou teba zvlášt

vytknouti, pi emž bohužel nemožno zamleti, že jest usnadována
neteností našeho lidu v každém smru,

Masson Forestier: Advokátovo svdomí. Peložil A. Tuek. Nakl. Hejda
a Tuek v Praze. Sti". 229. Cena 2 K.

Úvod pekypuje chválou povídek Forestierových, a celkem ne-

upílišuje. Nevyrovnají se ovšem všechny povídce „Advokátovo svdomí",
ale ve všech jest nco. co nám je iní sympathickými. Je to pedevším
životní opravdovost, pohrdající erotickými híkami. Pak duchaplný
a vrný rozbor pochod duševných, zvlášt pod zetelem mravním.

Spisovatel se zálibou líí hlavn pochyby a rozpory, které se

vzmáhají ve svdomitém obhíjci. po pípad soudci, když pronesen

rozsudek nespravedlivý neb aspo subjektivn neoprávnný. Instituce

poroty, jak známo, k takovým skrupulím dosti asto zavdává píiny
až kiklavé, jak práv líí „Advokátovo svdomí".

V záplav peklad, zvlášt z franinv. dílo toto daleko vyniká.

Peklad jest místy nesnadno srozumitelný, na p. na str. 47. nahoe.

AI. Jiráska Sebrané spisy. Díl 2S. Bratrstvo. Ti rapsodie. I. Bitva
u Luence. Xakl. J. Otto v Praze 1900. Str. 142.

Dle rozhodnutí soudcv o cenách, jež ze základu knze F. ermáka
Tichomického se udlovaly 1896, byl požádán AI. Jirásek, aby napsal
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román ze života „bratík", váleného „bratrstva", již „pracovali polem"
v horních Uhrách v polovici 15. století AI. Jirásek chopil se práce té

a p-edkládá první díl „Bratrstva", jednající o vítzných bojích eských
bratíkv a spojených s nimi Slovákv i Polák pod vedením slavného
váleníka eského Jiskry z Brandýsa, jenž hájil práva nedosplého krále

Ladislava Pohrobka na korunu uherskou proti Jánuši Huadovi, guberna-
torovi uherskému.

„Bitva u Luence" poíná líením domácnosti starého zemana
Kozice Frnaly. jehož syn Janko, alias Vlk, pichází dom s bohatou
koistí z války s Huadera a sbírá vojsko pro Jiskru z Brandýsa.
Okouzleni koistí bohatou, etní zemane vstupují do vojska Jiskrová.

Tu vrací se dom také mladší syn Kozicv, Štpán, jemuž Huady
dal useknout ruce. Janko i mladší bratr jeho Ondej písahají pomstu
Huadovi a vypraví se v ele etné roty do boje proti nmu. Roty
Kozicova. Talafúsova, Poberova vítzn poínají si proti Maarm
a u Luence dobudou skvlého vítzství nad Huadem.

V kresbu událostí válených vpleteny dva milostné romány: román
ohnivé Maarky, Marie Lengyelovny. jež uslyševši, že milý její padl
v bitv proti bratíkm, bez lásky vezme si za muže zhýralého karbaníka
Bodorovského, který ji prohrál, vlastn prodal dobrodružnému, ale

statenému váleníku Poberovi. z jehož rukou ji vysvobodil chrabrv
Talafús z Ostrova, jenž, jak Maria myslí, zabil jí v boji milého; a román
Zuzky Malovecké, zamilované do Ondeje Kozice. V obou milostných
románech jest mnoho prvk romantických.

Setkáváme se tu se zvláštností AI. Jiráska, jenž nedovede objektivn
psát o eských „bratících", kališnících, pijímajících „pod obojí", které
maluje ve svtle ržovém, a jejichž knze Lukáše ozauje aureolou
svatosti proti zástupcm katolictví. Janu Kapistranovi a biskupu Jager-
skému, jenž nakreslen velmi ern. Bez takových kontrast, jež se už
tenám omrzely, nedovede Jirásek psát o dob husitské, plýtvaje

barvami jasnými na jedné, tmavými na druhé stran. Je to zvláštní

druh vlastenectví, úzkoprsý a nespravedlivý chauvinismus. nedaleký
patriotismu „kvasného".

Dílem Pan Wolodyjowski od H. Sienkiewicze (Beaufortova Levná
illustrovaná knihovna r. I. a II. seš. 8.) ukonena v eském peklade
trilogie „Ohnm i meem" (vydáno díve), „Potopa" a „P. Wol." Neteba
býti slepým velebitelem Sienkiewiczovým. neteba zvlášt zatajovati nad-
mrného idealisování polských postav a inv, abychom pes to nevzdali

mu plné chvály, jakou mu vzdává tém celý vzdlaný svt. Jsou to

vru díla krvavá, a pece povznášející, proniknutá nejušlechtilejším

idealismem, psaná „v dob (sic) nkolika let a s nemalou prací —
pro posilnní srdcí", jak sám spisovatel v epilogu dí.

Sienkiewicz vyniká ve velkém slohu i v drobnokresb, ve které

nevíte, máte-li se více podivovati jemnému humoru i tklivé nžnosti.
Ve velkolepých obrazech jeho válených cítíte mocné záchvvy svto-
djných událostí, kterým jednotlivé postavy slouží, jsouce výten
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charakterisovány, jako nosii nebo vdcové. Domácí rodinný život ovšem
v tom váleném ruchu do pozadí ustupuje, ale za to i tv ídké episodv
z nho jsou pekrásné, povznášející, mistrovsky podané.

Skoda, že peklad arcidl tchto není mluvnicky správnjší.

Nakladatelství Hejda a Tuek vydává te od téhož Sienhiewicze

Listy z cest (z Ameriky), pel J. J. Langner. uveejnné v Tygodniku
illustrovaném r. 1899. Jak u nás ani jinak býti nemže, vedena jakási
polemika o autorisaci k pekladu, již prý má p. Langner, který také
touto publikací pešel od Beauforta k Hejdovi a Tukovi, kdežto Beaufort
v}'dává nyní Drobné povídky Sienkiewiczovy od jiných pekladatel.

Listy z cest na zaátku sklamou, jelikož tená zpovykaný jinými
spisy Sienkiewiczovými eká docela nco jiného než cestopisné vzpo-
mínky na kraje a lidi celkem lhostejné. Pozdji stává se cestopis za-

jímavjší; je to konen pro autora i pro tenáe jakýsi oddech, nad to

nikoli nudný, nýbrž dosti zábavný tam. kde spisovatel líí svoje drobné
píhody lovecké a pod. Suchoparných popis jest na štstí pomrn málo.

K. Leger: Petr a Pavel. Studie k románu. Nakl. J. Hanták v Kohn.
Str. 20.'3. Cena 2 K.

Opuštná dvojata dostanou se do cizích dom, jedno ke kovái,
aby se stalo kováem, druhé k panu radovi, aby žilo v blahobytu
a studovalo. Kontrasty pírodního a kulturního života, závist venkovana
a nespokojenost mšáka, záchvaty milostné a hýilské u zástupc této

intelligence, z takových a podobných prvk skládá se studie p. Legerova.
Jeden z dvojat tlesn mohutni, duševn ostávaje na nízké úrovni
venkovské, druhý s úspchem studuje, tlesn však chadne — není
dosti jasno, pro; konen klesá v pedasný hrob sotva na prahu
mládí, an bratr jeho chystá se na vojnu, provázen láskou své „sestry",

dcery totiž kováovy, u nhož byl vychován, která ani druhému bratru
nebyla lhostejná. V tomto zakonení vlastn povídka také vrcholí,

nemajíc jinak pravého stediska. Je to ada události životopisných,
dosti zajímav sestavená, až na njakou tu zdlouhavost v líení zvole-
ného prostedí.

^iS&íí-
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Sekty v severoamerických Spojených Státech. „Zeitlexikon"

(1901, seS. 2., štr. 21G) podává soupis sekt, které v severoamerických Spojených

Státech zastoupeny jsou. Data jsou vzata z roku 1900. Adventisté (Chiliasté)

mají 88.798 vyznava, Baptisté (dlí se na 13 rzných sekt, po vtšin
ernoši) 4,74:4.*874, íní bratí (Novoktnci, ti sekty) 4739, Plymouthští

bratí (Darbisté, Chiliasté) 6661, ímští katolíci 8,616.226, kteí již svaté

bimování pijali (10,129.677 poktných), polští katolíci 15.000, starokatolíci

10.000, reformovaní katolíci 1500, Irvingiani 1394, Christadelfi 1277, kesané
(Chri5tianer) 111.835, kesané vzdlaní (Christian Scientiics) luO.OOO, Církev

Boží 38.000, Swedenborgiané 7079, Kongregationahsté (Independenti, Puritani,

po vtšin Sociniani) 629.874, Uenníci Kristovi (bez vyznání) 1,149.982,

Tunkardi (Novoktnci, nosí nápadný šat, vousy) 111.481, Episkopali

(Biskupští, Anghkani) 716.431, reformovaní Episkopali 9743, evandéHcká

obec (nmecky: Albrechtsleute) 118.865, spojená evandlická obec (ped

10 lety se oddlili od Albrechtových In-atí) 60.993, Kvakei (4 sekty,

positivisté a deisté) 117.868, nmecká evandlická synoda (spojená pruská

církev) 203.574, etí katolíci 20.000, ruská církev 40.000, žid všech jest

1,058.135, z toho orthodoxní (Poláci a Rusové) a reformovaní (Nmci) 211.627,

Mormoni 300.OOu, reformovaní Mormoni 45.000, Lutheráni 665.878, Mennonité

(7 sekt) 54.748, biskupští Methodisté 2,716.437, protestantští 536.271, jižní

biskupští 1,457.864, methodistické církve ernoch 1,300.000, jiných dvanácte

methodistických spoleností 300.000, Ochranovští ili HerrnhutStí 14.817

(roku 1890. 11.780), Presbyteriáni (13 sekt) 1,576.608, Reformovaní: nmetí
243.545, hoUandští 107.594, Armáda spásy 40.000, Spojení bratí v Kristu,

a to: konservativní 226.643, pokrokoví 243.841, Unitai 71.000, Universalisté

48.426 (r. 1890. 49.194), nmetí evandhtí protestanti 36.156, Schwenk-

feldiani 306, Waldenstromiani 20.000, Hoffmanniani (též Tempelfreundé

nazvaní) 340. Dle všeho jsou data správná; nebo jak týž „Zeitlexikon*

(sešit 3., str. 350) sdluje, pibylo dle „Catholic Directory" ve Spojených

Státech severoamerických roku 19»)0. o 645.000 duší katolíkm, po vtšin

vysthoválci. Poet všech katolík jest 10— 11 milion. i. Zháxél.

Otázka antialkoholická u mládeže. Lího\nny, podávané dtem, by
v sebe nepatrnjších dávkách, zpsobují celou adu tlesných nemocí a du-

ševnícli poruch. Prvním následkem je zakrnlost fysická, zrdnost dtí.

Zhusta dostavují se epileptické záchvaty, porucha nervového systému, kee,
t. zv. vít tanec, delirium tremens, alkoholická mánie, zlioubné promny
organu, jako nadmutí plic a vodnatelnost.

Dr. Max Kassovitz, jenž velmi obšírn pojednal na VIII. kongressu

proti alkoholismu ve Vídni o tomto thematu, velice dtkliv vyvracel klamnou

domnnku, že mírné dávfey alkoholu psobí léiv u slabých nebo churavých

dítek, nel)o fysiologickým bádáním vyvrácen byl pedsudek o výživnosti

alkoholu a o prospšném psobení jeho na trávení. Mínní, že alkoliol na-

pomáhá trávení, jest neoprávnn, nebo psobí práv opak. V mnoha pípadech

jedinou píinou ztráty chuti k jídlu bylo shledáno pravidelné stídmé požívání
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lihových nápojv, a když se ty dtem peptaly dávati, vrátila se normální

chut k jídlu. Ani jako léku nedá .se užiti lihovin u détí, zvlášt ue v horece,

nebo i pi vtšim požití alkoholu docílilo se nepatrného pouze snížení teploty.

Rovnž není rozumno používati alkoholu jako antiseptikii, t. j. prostedku

proti baciMm v akutních nakažlivých nemocech dtských, nebo vdecky
dokázáno, že citlivost pro infekci alkoholem nejen že se nesnižuje, ale docela

že se stupuje. Se škodami na tle píisobenými souvisejí úzce poruchy duševní.

Každý uitel mže pozorovati, že i mírné dávky alkoholu seslabují schopnosti,

zvlášt pamt a vnímavost dtí. Pohlavní stránky se Dr. Kassovitz, tuším,

nedotekl, a je pece tak významná. Dráždivé psobeni lihovin na pohlavní

ústroje pivádí lehce nedosplé už dti k híchm samoprznní a jiným

výstednostem pohlavním, a jaké ty vlekou za sebou následky, je s dostatek

známo. Nejvtší však pohromou pravidelného pití u dtí jest, že pivádí

vtšinu dtí už ve vku mladickém k pijáctvi v pravém slova tolio smyslu.

Vše jedno, a se již mluví o dtech nádenníka nebo továrníka. Neest pijácká

i vlastn nemoc pijácká nedává na sebe dlouho ekati, ano naše spoleenské

pomry se tak utváily, že lze už mluviti o pijácích, kteí ješt nejsou

povinni školou!

Dr. V. Bode ve knize „Zum Schutz unserer Kinder vor Wein, Bier

und Branntwein", sbírce to rad a pouení o psobení alkoholu na vk dtský,

pocházejících od universitních autorit, praví: „Nesmíme se pak diviti, že

krom tisíc starých a mladých piják v naší pyšné vlasti jsou už také

dti-pijani, skutené dti, které bez silného nápoje zrovna ani žíti nemohou,

ti'}3Íce patrnou pijáckou nemocí. Poet jejich je sice malý, ale už to, že vbec
jsou a že ron víc a \'íce takových pípad na universitní klinice v Berlin,

v Lipsku, v Mnichov a j. se ohlašuje, už to je zahanbujícím vysvdením
pro naše vzdlávání lidu a pro mravy našeho národa." Naši universitní

professoi nepodávají sice zpráv o takových pípadech, ale kdyby zašli páni

do nkterých kout moravských, jist by vc nevypadla lépe, ne-li he.
Znám vesnice na Valašsku, kdež v chudších rodinách drobí se dtem chléb

do koalky, a to pravideln, kdež dti z Božího kostelíka vodí se do

židovských putyk, v nichž musí píti tolik koalky, kolik uzná opilý táta

za vhodné. Bez frasí, je to hrozné divadlo, když se vracívá taková rodina

valašská z hospody dom. Otec klopýtá a zpívá, matka se drží sotva na

nohou a tyleté dít, zpité „na mol" jako rodie, musí matka vléci, aby

nezstalo na silnici ležet. Básníci idyll, pijdte k nám... Le o tom jindy.

Lepší pomry nejsou zvlášt v uherském i moravském Slovensku.

Že takové napájení nedosplých dtí lihovinami vede ješt ke zhoubnjším

koncm, svdí slova Dra. Demme, jež pronesl jako rektor university v Bernu

r. 1891. v ei „O vlivu alkoholu na organismus dti." Pravil: „Nejvtšího

dosahu pro mladé individuum, pro jeho rodinu a stát je pece pedevším
ochromujicí vliv pijáctvi na mravní sílu, na mravnost lovka. Hoch nebo

jinoch zvyklý požívati alkoholických nápoj pouští bezmocn uzdu svým vášním

následkem paralysujícího vlivu alkoholu na energii vle. Konen se neleká

jakékoli prostopášnosti, ani zloinu a koní nezídka samovraždou. Lékai
a právníci mají bohužel dosti píležitosti popatiti na vývoj takových smutných

existenci, obtí to alkoholismu.^
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Veliký draz kladl zmínný už Dr. K a s s o v i t z na to, že všecky

uvedené následky nevznikají pouze následkem pití koalky nebo nápadn
velkého množství jiných alkoholických nápoj, nýbrž asto také následkem

požívání nepatrného množství piva nebo vína nebo malikých dávek koiiaku,

jež od nkterých lidí nejen za dokonalé a neškodné, ale docela i za léivé

bývají považovány. Aby nastal píznivý obrat v této dležité otázce, aby

se odchovávala generace zdravá, ne však duševn i tlesn zakrnlá, jest

nutná soupomoc otcovského domu a školy. Aby na tomto poli zdárn psobil

dm otcovský, jest nevyhnutelná rada léka, knží, zkrátka všech initel,

kteí mají pímý nebo nepímý vliv v rodinách. Neznalost o zhoubnosti

alkoholu, zvlášt na vk dtský, jest v bohatých a vzdlaných tídách zrovna

tak veliká, jako v tch nižších. Takový intelligent myslí opravdu, že lihoviny

jsou pouze koalky, víno však, pivo, koak atd. — Pán Bh chra! —
a když mne to neotráví, pro bych dtem té krapky nepopál. Musí se tedy

stále, kde jenom vbec možno, rodie neurážliv, drazn však upozorovati

ua možné následky pití lihovin u dtí; nejvíce tu zmže léka a knz,
opakuji znova. Rodie náležit pouení, a-li myslí to s dtmi vážn, nesmjí

pedn, pokud to jen možno, doma ped dtmi sami lihovin píti. Dít má
velké oi, co vidí, vše by chtlo, a omamující požitek z lihovin, svádjící

k smíchu a rozpustilosti, zalíbí se záhy dtem. Dti nesmjí se bráti do

tostinc, do restaurací, nesmjí se posílati pro lihoviny do výepv a hostincv.

Aby se neosvdilo ono známé, že zakázané ovoce nejvíce chutná, nech
rodie pouují se vší láskou dti o tom, co jest alkohol, jaké má následky,

což vše jasn a prost malikým podati není nesnadno. Pokud však nebude

rozšíena známost o zhoubnosti alkoholu v rodinách všech vrstev spoleenských,

dotud zstane hlavní initelkou pece jenom škola. Myslím ovšem školu,

která chce vychovávati, ne jenom urité nauky pedkládat.

Státní rada z Kolína n/R. J. Quensel, mluv na vídeském kongressu

o themat „Alkohol a škola" dovozoval, že škola je zvlášt k spolupráci

povolána, ježto má pipravovati mladé lidi v duševním i tlesném ohledu

na boj a život, a ponvadž má vedle rodi nejhlubší vliv na zpsob myšlení

a zvyky dítek. Škola má dležitý vlastní zájem na alkoholické otázce,

ponvadž každé požití lihovin oslabuje schopnosti duševní a ádný pokrok

ve vyuování velmi ztžuje. eník radil, aby škola pouovala v obligátních

a plánu uebnímu pimených hodinách o nebezpeí lihových nájjoj, nejlépe

v hodinách vnovaných všeobecné fysiologii a hygien. Za vzor uebnic kladl

uebnice „Text-books" v nižších i vyšších veejných školách Spojených

Stát severoamerických úedn zavedené. Vedle toho povinného pouování

o alkoliolu nemá si dáti uitel žádné píležitosti ujíti, pi níž by mohl

probuditi silnou ošklivost z alkoholického jedu.

V. Kraus v zajímavé knize „Wie kann durch die Schule dem zur

Unsitte ge-wordcnen Missbrauche geistiger Getránke entgegengewirkt werden?"

jež i u Holzla v Olomouci esky vyšla, probírá tuto myšlenku velmi podrobn.

Na stnách v chodbách i uilištích mají býti rozvšeny prpovdi o stídmosti

a o ponižující neesti opilství. Katecheta v náboženství použije líení potopy,

pádu Sodomy a Gomorhy, historie Noema, hýivého boháe a Lazara k vylíení

zhoubnosti rozmailého života, spojeného s pijáctvím. Všech citát z bible
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O opilství jednajících nech použije, v katechismu a se zdrží déle pi pátém

hlavním híchu, a neopomine asto vykládati o Xazareích, o Samsonovi,

sv. Janu Ktiteli, kteréžto zjevy souhlasí s úplnou zdrženlivostí. Uitel

v každém pedmte bez výjimky snadno zaboí k výkladu o lihovinách.

Pi výklad o tyech roních poasích mže se u obrazu podzimu s vino-

braním a lisy déle zdržeti a hned pípadné pouení pipojiti. Když se vy-

kládají „odtažitá a srostitá", uvede se mezi onmi ctnost, zaboí se ke ctnosti

stídmosti. V potech pi sítání a násobení snadno se zaboí na výhody
šetrnosti, na zhoubnost marnotratnictví, zvlášt v lihových nápojích. Mluví-li se

o dani, vyloží se její pojem a její rozdlení, vypravuje se dtem o dani

z koalky atd. V somatologii a zdravovd lze už zevrubn mluviti o líhu

jako protoplasurovém jedu, o vlivu alkoholismu na choroby tlesné a duševní,

na zloiny a sebevraždy. V rostlindpise pi výklad o bramboru, pšenici,

rýži, ttin cukrové, chmelu miiže uitel vyložiti výrobu lihovin, v chemii

skladbu uhlikatých látek. Y djinách naskýtá se píležitost chváliti stízlivost

Sparan, starých íman, Slovanv, ukázati, co svrhlo íany s výše,

^n,dožiti o bídáckém opájení rudého plemene od Evropan. Ve vlastivd lze

poukázat na blázince, žaláe, chudobince, polepšovny jako na poslerlní stanice

piják. S trochou lásky a porozumní zmže uitel i katecheta velmi mnoho
a mže se to vše díti úpln v rámci osnovy zákonem ustanovené. Bylo by

zle, aby u vtšiny dtský vnímavý duch nezachytil pro celý život ona dobrá

pouení. Jako pípravy k tomu jest ovšem teba, aby uitelé a bohoslovci

už na ústavech vychovávacích byli poueni vdecky o fysiologickém psobeni

alkoholu na lidské tlo.

Výmluva knéží, jak pravil P. Weiss O. Pr. ve Vídni na kongressu,

že jest už pozd v té vci pracovat, jest bezpodstatná a znamená vlastn

pochybovati o vlivu každého morálního prostedku. „Svatou povinností knžstva
jest otázku tuto studovati opravdov. Jest mnoho nejasností a pedsudkv
u knžstva samého, a proto musí býti dorost knžský o této vci dkladné
vzdlán. Otázku pak samu nelze ovšem opravdov studovati tomu, kdo nemíní

býti opravdovým antialkoholistou." Ponvadž však píklady nejvíce táhnou,

musí knz a uitel, chtjí-li ovšem nco poíditi se svým antialkoholickým

výchovem, sami dáti nejlepší píklad stídmosti a zdrženlivosti. Siln pochybuji,

že by nco svedli, kdyby sami vysedali pravidelné do noci v hostincích

nebo celá odpoledne pi kuželkách. Dti vidouce „vzácný" píklad osob,

po n vyšší lidi representujících, zabahnou snadno po týchže požitcích a všemu
pouování ve škole se jenom pod kží vysmjí. Zní konen ironicky slova

proti pijáctví z úst onch lidí, kteí vlastní pijácké mravy i nemravy ne-

dove<lou aspo dle možnosti omeziti.

Tolik o výchovu na škole národní. Nemenšího dosahu jest alkoholická

otázka na ústavech stedních škol. Zvláštní zetel k tomuto bodu

ml na vídeském kongressu W. Frei v ei „Alkohol a výchov mládeže",

již promluvil za nepítomného H. Lietze z Ilsenburgu. eník poukazoval

na osudný význam pijáckých zvyk ve studentském život. Pijáctví akade-

mických oban nehubí pouze mnohý nadjný život ve vlastních adách,

ono psobí nanejvýš zhoubn také na život lidu a zvlášt na život realistv

a gymnasist. Nmetí studenti jsou mistry pijáctví i pro lid i pro žáky
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stedních škol. V každých zákonech školních nalézá se sice více mén písný
paragraf o navštvování hospod, každého prostedku se chápe, aby se zamezila

u žactva návštva hostinc; zákaz za zákazem se vydává, tžké tresty se

uvaluji; nemotory, kteí se dali pistihnouti, jsou trestáni vylouením, karcerem

nebo aspo špatnou známkou z mrav, hostinským v míst zakazuje se písn
prodávati studentm lihové nápoje atd. Výsledky však tchto námah prese

všecko zstíily negativní. Kouzlo zakázaného ovoce všude pouze zvýšilo pi-

tažlivost pitek. Škola starého systému konala práci Si.syfovu v boji proti

alkoholismu mezi mládeží; je to také jeden z nejnápadnjších symptom její

vnitní chabosti. Škola, která si vzala za cíl v^-ehovávat, používá lepších

prostedk. Jak maliko zmohou policejní paragrafy ve výchovu cliarakteru,

tak málo jsou schopna pijácké zvyky pemoci anebo docela k zdrženlivosti

vychovati. Není se také co diviti, nebo i:)ouhé zákazy ješt nikdy nepro-

budily nadšení. Dokud se nezatoí zcela jinak s hluboce zakoennými
pijáckými zvyky, budou dále bujeti a rok co rok nové obti vyžadovati.

Mládí vyžaduje, aby se mu nco ukázalo, eho by se chopilo místo vci

zakazované. Podaí-li se podati žactvu vedle specielních nauk filologickýcli,

mathematických a pírodopisných také ideály mládeži pístupné a vábivé,

jist vezme za své neplecha pijácká. Tím se též udlá zárove významný

krok v ped na dráze pirozeného výchovu silných a šlechetných lidí. Moderní

škola nemá znáti trestv ani zákaz jiroti požívání alkoholu svých svenc.
Vhodná výživa (žádných siln koenných pokrm, mnoho ovoce), tlesná

práce stídající se s duševní, pstní sportu (cestování, jízda na kole, jízda

na ski a na želízkách, football), hlavn pak pouení v pírodopise, v ná-

boženství, uvádní do sociální otázky atd., to vše zapuzuje prý samo o sob
zcela náklonnost k pití. eník dokázal oprávnnost myšlenek skuteným

píkladem, vzatým z reální školy (Deutsches Land-Erziehungsheim) v Ilsen-

burgu na Harzu, jež má chovance od 9. až do 19. roku. Resultaty, jichž

mladá ješt tato škola práv v ohledu na naši otázku docílila, ukazují vy-

chovateli, jemuž na tom záleží, aby mládež od alkoholismu uvaroval, že práv
ona škola používá správné methody. Drobná statistika o tchto mladých

obanech ukázala, že ze 70 žák stalo se zásadními abstinenty vlivem

výchovu 29. Že jiných pt žák, kteí již vstoupili do ústavu jako abstinenti,

za takových okolností ve svém zvyku zstalo, rozumí se samo sebou. Až na

malé výjimky žádný žák pes školní rok nepil alkoholu. O prázdninách, pod

vlivem domu otcovského, pilo ze 75 žák 41 alkoholické nápoje. Myšlenka

velmi dolirá a zdravá a kdyby už jiného nedosáhla, než zdržení se žactva

po dol)u studií od lihovin, bylo by nesmírn mnoho dosaženo. Škola starého

systému žene svou jednostrannou prací duševní^ zanedbávajíc práci tlesnou

a zdravou hru, zkrátka svou neteností k nejpirozenjším a nejvíce oprávnným

interessm mladé své svence pímo do hospody. V zájmu hnutí stídmostního

spoívá, aby byla reforma školy podjiorována, zrovna jako v zájmu reformy

školní spoívá, aby všude prorazilo hnutí stídmostní. Nel)o odstraní-li se pijácké

zvyky, jest otevena brána elementárnímu idealismu u mládeže. Potud eník.

Stálo by vru za promyšlení i u nás. Pijáctví a prostituce ve velkých

i malých mstech eskomoravských zkazí mnoho nadaných lidí a dlá z nich

nejsprostjší proletariat. Na procenta nemohu ovšem poítat, ale pokud znám



Sms^ 415

gymnasia moravská, jsou pomry v té otázce velmi choulostivé. Otázka, zdali

se lze u nás tšiti na výchov proti alkoholismu na stedních školách, tžko

se dá zodpovdti. Poslední aspo roky dodává, dle; stížností editelv

a obanstva samého, pražská universita divná individua, která svyni chlastem

budí hnus u žactva samého. ^Mluviti ovšem o typu takových „mladých sil",

bylo by jist unáhlené.

Veliký význam má alkoholická otázka pro tovární dlnic tvo a pro

chasu venkovskou ve vku od vystoupení ze školy až do vstoupení do

stavu vojenského nebo v manželství. Píiny pijáctví u této mládeže: po-

žitkáský duch doby, špatný píklad intelligence, píležitost poskytnutá velkým

potem koncessovaných výepv a krem, asté muziky, spolkaení v hospodských

místnostech, darebáctví zamstnavatel, kteí vlastní dlnictvo okradou ve

svých kantinách o jeho mzdu, lehkomyslnost a nevdomost rodiv atd.

Následky: zchátralost tlesná a sesurovní, demoralisace venkova (o kterém

dnes tvrditi, že je nezkažený a zbožný, bylo by hloupou frasí), jevící se

v nápadném množství nemanželských porodv a hubených plodv, otuplost

pro zájmy náboženské a vlastenecké, zkrátka vyrstání generace, jež budí

oprávnné obavy do budoucna.

Pastor Dr. Martius v ei „Nebezpeí alkoholu u mládeže pracující

a obrana jeho" projevil mínní, že není radikálního prostedku, jímž by se

nebezpeí alkoholismu od mládeže odvrátilo. Jsme tu. jako vbec v boji

proti alkoholismu, omezeni na mnoho drobných prostedk, jež psobí vydatn

pouze souljorn. Tžko je se spoléhati na svépomoc mládeže, jevící se ve

zdrženlivosti nebo aspo písné stídmosti z vlastního rozhodnutí. Nejvydatnjší

pomoci by poskytl stát, jenž zstal mnoho dlužen v boji proti alkoholismu

ve vtšin kulturních zemí. Stát má pedejíti rozmáhání se alkoholismu

na p. zmenšením výep; výnosy, jimiž se zakazuje mladíkm do 18 let

bez prvodu dorostlých hostince navštvovati; zákony trestajícími co nej-

písnji opilost mládeže, podporou antialkoholických a abstinenních spolk

(a ne rozpouštním jich, jako kdesi!) a pod. Chtjí-li práce dárci vi
mladistvým dlníkm vyplniti povinnosti rodi, tedy pomocí smlouvy pracovní,

ádem pracovním, zpsobem výplaty, pedevším však vlastním píkladem

musí psobiti na pracující mládež, aby se neniila alkoholismem. Svatou

povinností celé intelligence jest, aby spolu pomáhala. Sama musí dáti píklad

skrovnosti poteb a nej\'yšší stídmosti v požívání lihovin. Knží a uitelé
nech drazn psobí na starosty obcí, aby tito písn dohlíželi na zákonem

vymenou hodinu v hostincích, aby nedovolovali asté muziky a pod. Velmi

dležito jest, aby nebyly zizovány spolky v hospodských místnostech. Každý

takový spolek, by .sebe lepší sledoval cíle, mine se s úelem v ovzduší

hospodském. Pi dobré vli lze dvakráte do týdne shromažovati mládež do

školy nebo na faru na hodinu, dv veer, tam mládež pouovati, zušlechovati

etbou, pednáškami, zpvem, hudbou a pod. Nkde se zkouška osvdila

u nás, jinde se vymlouvají, že to nelze, nebo fara by prý se stala veejným

domem, holubníkem. Výmluva tato dle mého mínní je bezpodstatná. Knz
má býti „omnia omnibus", za našich asv už kazatelna nestaí, nmsí se

jíti mezi mládež, zváti ji k sob, býti jí vším, otcem i bratrem. Zakládají se

u nás místy spolky Svatojosefské. Budou-li v hostinských místnostech, je
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to trošku jako profanace. Zmínné spolky, kteréž vyjímaje politiku pstují
zájmy hospodáské a vzdlávací, míjejí se úplné s úelem, jsou-li v hospod.
Zušlechovat mládež pi alkoholu jest nesmysl. Chceme-li získati mládež, míti ji

dobrou a mravnou, vypuJme z hlavy illuse, že se zdaí ten výchov v hostincích.

Tím by byla velmi struné nastínna otázka alkoholismu u mládeže
a profylaxe jeho. Bral jsem zetel k eem vídeského kongressu anti-

alkoholického a bude-li teba, vrátím se k nkterým bodm nkdy podrobnji.

Jan BeCvax.

Lidová ítárna a knihovna ve Vídni. V lét roku 1899 sešli

se nkolikráte tyi pánové ve Vídni a radili se o otázce, jak by možno
bylo poskytnouti lidu píležitosti, vzdlání, kteréhož ve škole národní nabyl,

rozšíiti a jak by jeho touze po zábav duševní, po tení knih, možno bylo
vyhovti. Poznali, že je k cíly povedou, pomže-li jim širší obecenstvo.

Usnesli se, založiti kesanský spolek, jehož úlohou by bylo, zakládati

kesanské, všem za laciný peníz pístupné knihovny a lidové ítárny, v nichž

by se lidu podávala jen dobrá a v pravd ušlechující etba; též se mají

poádati vdecké, lehce srozumitelné pednášky a kursy, aby se tak lidu

lehce poskytla píležitost vdomosti své rozšíiti.

Když myšlenky své dosti již protíbili, usnesli se oni tyi pánové,

že nezbytn potebí spolek hned založiti. Dobe vdli a pozorovali, že

kesanský lid, nemaje jiné duchovní stravy, vyhledává knihovny a ítárny,

ve kterých se mu po vtšin zapjují a ku tení pedkládají nevérecké,

oplzléé, nemravné, protináboženské spisy a názory. Povážliv pibývá rok

po roku knihoven, které pravou vzdlanost a soudnost lidu zatemují, jeho

ctnosti zniují a náruživosti zvtšují; pornografické spisy se ve všech libe-

rálních novinách co nejveleji doporuují, falšované djiny, které hlavn
katohcismus potírají, lacino se prodávají a za pravé djiny se prohlašují;

nestoudnosti, kterých sj)oádaný lovk do ruky nevezme, rozšiují se jako

„spisy jen pro pány". V nás katolík se proti tomuto smru doposud málo
bojuje. ^láme málo knihoven, které rozliné spolky si poídily; knihy tyto-

bu úpln ladem leží, anebo na velmi malý poet tená olxnezeny jsou.

Dne 9. prosince 1899 svolali tyi pvodní zakladatelé první schzi
do hotelu „u zlaté hrušky" v Mariahil. Zvolen byl výbor sestávající ze

14 len; za první úlohu svou považoval otevíti lidovou ítárnu a v ní

nezávadné listy a noviny k etb pedložiti. Chtli založiti ústav na nej-

širších základech, který by moderním požadavkm zdravotnictví odpovídal,^

který by istoten a dobe osvtlen byl ; mlo se ho pohocUn použiti ; listy

mají v poádku docházeti. Již 4. února 1900 byla otevena první veejná
lidová ítárna v 8. okresu v Blindengasse íslo 33. Píznivá poloha, pkná,
dobe osvtlená místnost, bohatost a výbr vyložených asopis záhy ve
známost vešly a ítárna brzy hojn navštvována byla. Jest denn otevena
od 9— 1 hod. ráno a odpoledne od 5—9 hodin. Pístup mají všechny osoby
pes 14 let staré, které zaplatí 2 kr. = 4 h vstupného; místa má 32 osob/
které pohodln ísti mohou, 6 osob mže též psáti. (Jaso{MS jest v celku

78 vyloženo; všechny jsou v ei nmecké. Spolek dostává mnoho list
zdarma anebo za malý poplatek. Od 6. února do 25. IL-^topadu 1900 na-

vštívilo ítárnu 12.<j5<J osob — zajisté velká íslice.
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éest nedél po založení „lidové ítárny" v Blindengasse založena byla

ve vedlejší místnosti „lidová knihovna" ; knihy si mže vypjiti, kdo

msíní poplatek 20 h zaplatí. Základem knihovny bylo SOO svazk cenných

knih, které na vyzvání spolku nkteí dobrodincové darovali; dne 15. listo-

padu 1900 mla knihovna okolo 4000 svazk. Knihovna jest dle stanov

založena na základ co možná nejširším; sestává nejen ze spisovatel kato-

lických, ale obsahuje spisy všech autor, kteí proti mravnosti a prqti víe
nic závadného nepíší. Od otevení dne 15. bezna 1900 do 15. listopadu

mla 1125 msíních pedplatitel, t. j. vypjovatel knih (do konce letošího

bezna bylo již 1380 msíních pedplatitel; viz „Reichspost" ze dne

7. dubna 1901 íslo 81.); svazk bylo 43.000 vypjeno. Oíslice tyto

ukazují, jak lid kesanský v úžasném množství knihovny používá a jak

nanejvýš asová to byla myšlenka knihovnu zíditi. V zim picházívá do

knihovny denn 150— 200 osob: letos bylo od zaátku roku do konce

bezna 14.150 svazk vj^pjeno, tak že pravdpodobn bude za celý letoší

rok asi GO.OOO svazk vypjeno.
Tážeme-li se, co se nejradji tlo, odpovídá nám první roenka spolku

, lidová ítárna", vydaná za rok 1899— 1900 (od 9. prosince 1899 do 15.

listopadu 1900), kteréž jsem též k této zpráv použil, následovn: z vdeckých
spis byly teny nejvíce spisy djepisné, zempisné, pírodovdecké, socialn-

politické a apologetické. O domácí zempis, národopis a turistiku se málo

tenái zajímali. Ze spis pro mládež byly nejoblíbenjší : Cooper, Conscience,

Gerstácker, Hoffmann, Lange, Mar, Munchgesang, Rhoden, Verne, Zohrer,

pak Bachemova „Familien-Bibliothek", asopisy „Epheuranken" a „Das

Neue Universum". Správa knihovny snaží se hlavn mládež odvrátiti od

oblíbených indiánských povídek a podobných spis, které fantasii píliš

škodlivé napínají a nikterak nepouují.

Dosplí nejradji etli z asopis: „Alte und neue Welt", „Deutscher

Hausschatz", „Buch fr Alle", „Bibliothek der Unterhaltung und des

AVišsens" ; ze spisovatel byli nejoblíbenjší: Berlepschová, Bolanden, F. Bonn,

Ebner-Eschenbach, Eschstruth (výbr), Ganghoer (výbr), Gerstácker,

Heimburg (výbr), Laicus, Karel May, ]\Iarlittová (výbr), Max Schmidt,

Schubin, M. S. Schwartz, Seeburg, Spillmann, Werner (výbr). Nejvtší

poptávka bývala po románech Berlepschové. Bolanden byl vídeskému
tenástvu úplné neznám. Když však knihovník na jeho spisy upozornil,

žádalo ho pak nuioho osob a jest nyní již dosti oblíben. Letos (roku 1901.)

byla též astá poptávka po následujících spisovatelích: Ebers, Heyse, Schott,

Sienkiewicz, Tessenberg, Velden, Veltheim, Wclff a Zingeler. Po básnících

byla pomrn malá poptávka ; výminku inili : Baumbach (výbr), Hammerling

(výbr), Raimund a Seydl.

V procentech vypoteno žádalo ze všech tená 50*, „ belletrištiku

:

a sice 26% chtlo romány, 12'^ I
^ novely, C/q básn, G°/o obrázkové asopisy.

Spisy pro mládež žádalo 33"3°/o, vdecké spisy 13-4o/o, apologetické a

dogmatické spisy 33 "/q. Spisy katolických spisovatel jsou ke spism bez-

barevných spisovatel co do obliby tenástva v pomru 5:1. Též lze

pozorovati, že spisy katolických spisovatel stále vtší obliby docházejí.

Správa knihovny stžuje si, že má doposud nedostatek zvláštních vydány
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^kla.-^sik", domácí djiny, austriaca, obrázkové djiny válek, humoresky,
odborné >pisy technické též j^ou vehni slab zastoupeny.

Poet tenástva tak .se rozmnožil, že potebí bylo založiti filiálku.

Byla otevena ve vnitním mst na Wollzeile íslo 32. Od založení dne
7. dubna do 15. listopadu 1900 bylo v této filiálce 680 msíních ped-
platitel, kteíž si 10.000 svazku knih vypjili. V beznu a dubnu 1900
uspoádáno bylo sedm pednášek, které velmi etn navštíveny 1>yly. Co
nejspíše oteveny budou nové dv filiálky v ]Mr»dlingu a ve XX. okresu.

Spolek doufá, že možno mu bude ve všech víd( ských okresích knihovny
zaíditi a tak spisy kesanských spisovatel, myslitel, básník a romano-
pisc rozšíiti a tím i zásadám kesanským k vítzství dopomoci.

V prvním roce svého psobení ml spolek ir).102 K IG h píjm.
Mezi nimi jsou dary od zakladatel 11.870 K, vklady tená za pjené
knihy 1451 K 02 h, od ádných len 918 K 58 h. Vydání bylo 10.196 K
11 h, tak že jest pebytek 49(»6 K 35 h, kterým však ješt uhraditi se

mají nkteré nezaplacené úty tyiihkupc, které 3020 K obnášejí. Mezi
zakladateli spolku jest též J. Em. vídeský kardinál Gruscha, který 600 K
daroval; hrabnka Arnoštka Tilge darovala 5000 K, 2200 K dala vdova
vládního rady paní Josefa Franková. inných len, kteí ron 6 K platí,

jest asi 200. Pedsedou je bibliotheká Dr. Ign. Stich, jeho námstky jsou

Dr. Albert Ehrhard, professor bohosloví, a Dr. Robert Mathoy, c. k. notá.
Do knihovny zaradují se vždy všechny novinky kesanských knih;

též dávají se do místnosti plakáty, které dobré, práv vyšlé knihy s udáním
ceny a nakladatele doporuují, tak že mnohý si toho povšimne a knihu

ohlášenou koupí, ím i obchod knih získá. Lze si pomysliti, kdyby v každém
mst i po venkov takové knihovny se zakládaly, že by duch ketanský
a pravá vzdlanost tím získaly, lid vážil by si více kesanství. i. Zhánél.

Palba pchoty. Chceme-li stelnou zbraní iiink docíliti, jest nutno,

abychom v zacházení s ní dobe vycvieni byli. Postavíme-li oddíl 100 muž
proti teri, jen jistá ást koulí tere dopadne a mnoho jich ped, mnoho
za terem zem dosáhne, tedy neúinkuje. Podobného výsledku dojdeme touto

cestou: Vypalme z jedné dobe namíené a nehybn pipevnné runice
do tere 10<» ran po sob. Dalo by se pedpokládat, že trefí každá rána,

ale tomu tak není. Xestejnost patron, mnivost podmínek atmosférických

a v zbrani samé ležících atd. úinkuje tak, že jen jistá ást stel v cíl zapadne.

Vidíme tedy, že i za podmínek nejvýhodnjších každá stela trefit nemže;
tedy jen po jisté meze daly by se výsledky stelby zlepšiti, totiž pesnjší
zbraní a vtší zruností stelc. Prvnjšího docíliti lze s pokrokem techniky

ve výrob zbraní stelných, poslednjšího pak dkladným výcvikem mužstva.

V novjší dob vyskytla se však v Rusku otázka tato : Když ani s runicí

nehybn pipevnnou nelze všecky koule do cíle vpraviti, když již v as
míru, tedy bez rozilení, vojáci stely po znané plose trousí, není snad

v as nejvyššího rozechvní, tedy v boji, palba míená vbec zbytenou?
Na základ tchto spekulací, hlavn však na základ pozorování ve válce

1870— 71 a zvlášt 1877—78 povstal na Rusi zvláštní proud mezi vojenskými

kapacitami proti palb míené. Hlavní zástupce tohoto smru, plukovník

Volockoi, elí houfnému pestelování cíle v palb míené tím, že požaduje
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od kaž<lél\o vojáka zrunoít až mechanickou v nám éru vodorovném. Tedy
ne v pesném míení, nýbrž ve vodorovném držení .hlavn" proti cíli vidí

záruku lepšího výsledku. Praví: vodorovný námr budiž u vojína tak nacvien,

aby ho i s oima zavenýma nebo v noci zcela mec-hanicty provedl. Výpot
na základ etných pozorování nechci zde uvádti, skutenost pouí nás

nejlépe, patí-li budoucnost palb míené nebo námru mechanickému. t- v.

Vozy motorové ve vojšt mohou býti ti"ojí : 1. Vozy hnané parou,

2. vozy hnané pomocí vybuchujících plyn, 3. vozy s pohánním elektrickým.

Pednosti parovoz hledati sluší v tom, že jest pevod tepla v práci jedno-

duchým, že vz jede pokojn a jist, že se nechá lehce íditi, síla dle

poteby napnouti a že materiál, jímž vytápn jest, se všude vyskytuje. Vozy
pohánné pomocí vybuchávajícího plynu zaslouží zase pednost v tom, že

jsou mnohem lehí, že rychlost pohybu mže býti velmi stupována, že

lehký materiál k pohonu se mže pro delší dobu s sebou vzíti a že vz
hned za nkolik minut pohotov jest k jízd. Voz s pohonem elektrickým

užito mže býti výhodn jen tam, kde zízeno vedení elektrické, jako na

píklad u polních železnic. Na silnicích za armádou jich prozatím upotebeno
býti nemže. K posudku o vtší zpsobilosti voz 1. neb 2. nech slouží

tato data: Pi stejném výkonu a distanci lóO km spoteboval by paro^^iz

vytápn koksem 400 kg, vz hnán pomocí plynv a páry z petroleje jen

200 kg a. z benzínu pouze 30 kg. Tu však straší nebezpeí ohn a výbuchu.

"Ve skutenosti vidíme, že neštstí v tom smru jsou mnohem idí než

u lokomotiv. I' parovoz je.st hybný mechanismus dosud jednodušší než

u voz jiných, jen že snaha techniky, aby se na váze voz uspoilo, vede

nutn ku komplikaci v mechanismu. Prozatím vyhovují tedy vozy benzinové

nejlépe moderním požadavkm válené techniky. A jich využitkování ? Nech
objasní tento píklad. Nech závisí armáda pozstávající ze ty armádních

sbor a dvou divisijních tles jízdeckých na dopravní áe sedm pochod
dlouhé, pak by pro dopravu flenních poteb použito býti muselo: 13.000

venkovských vozík, 20 000 koní a 14.000 muž. Ted pihlédnte k motoru.

Nejen že nespotebuje potrav}' denních asi 92 tun jako ten houf lidí a

zvíat dopravních, nýbrž zmenší poet vozk o nkolik tisíc (kon odj^adnou

vbec) a zrychlí dopravu o polovici. eknme, že by byl každý vz zatížen

nákladem (užitenými 2 t. pi rychlosti 10 km za hodinu a že obsazen

jest tymi muži, pak by vyžadoval transport denní dávky pro armádu
000 motorových vozv a 2400 muž. To ohromná úspora materiálu, asu
a — penz. J v.

Nádherný parník bude vpuštn bhem tohoto msíce v Southamptonu
na moe. Je to auLdická lod „Sternley", urená pro dopravu osob mezi

mést\' švédskými, dánskými a anglickými. Akoli parník neítá se k lodím

velikým, pece obnáší náklad na ustanovený 8,000.000 zl. Má zimní

zahradu, sí koncertní, jídelnu pro 200 osob a nkolik heren pro šachisty,

hráe kuleníku a j. Lod má toliko první tídu a cena pepravní bude
proti obvyklým cenám asi ztrojnásobena. Pes to doufá spolenost, která

nákladný tento podnik uskuteuje, že se nalezne vždy dosti bohá, kteí

nebudou na njaký ten „krejcar'^ hledti, jedná-li se o pohodlnou a co možno
píjemnou cestu.
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Podmoské lun\". Letoší budget anglického námonictví vykazuje
položku pro zbudování pti ix»dmoskvch lun typu „Holland", ímž
uznán jaksi offícielné a ocenn tento v}'nález za praktický, potebný. Admirál
0'Xeil (chef amerického námoního délostelectva) prostudovav dkladné
otázku podmoských lun a vykonav v nich nkolik plaveb, podává ná-

sledující data: luny podmoské mají podobu vetena zdéli 24 m. Kolmé
prezy (na dlouhou osu) jsou vesms kruhovité; v prosted lunu s prmrem
3'4 »í, vpedu a vzadu s nejmenším prmrem 1 m. — Prostor = 74 m'
pojme dv torpéda, jedno dynamitové dlo, stroj s akkumulatory, zásobu
gazclínu, vodu co pítž, mechanismus s kormidlem a šest muž posádky.

Pi jízd nad vodou hýbe Šroubem motor na gazolín a nabíjí zárove
akkunudatory. Tito dodávají pi jízd pod vodou k pohybu šroubu potebný
elektrický proud a tak se energie vyvozená nad vodou mní v hybnou
sílu pi jízd pod vodou. Menší motor žene pumpy a stroje na stlaování
vzduchu. Stlaeného vzduchu (na 140 atm.) užívá se k pohonu torpéd,

kormidla, k ponoování a vynoování se. Adniiral prodlal také podmoskou
jízdu lunu -Holland* z Washingtonu do Xewportu v 20 dnech a ujišuje,

že jízda skonila a šíastné désnýni vysílením mužstva a znaným poroucháním
stroj. O cest v zálivu Chasepeak s<lluje, že cesta 145 moských mil

uražena za 48 hodin, z nichž ovšem dlužno odítati 20 Y* hodiny, které

lun v nucené neinnosti na povrchu strávil. lun nebyl s to, pohybovati

se rychleji než 5-.3 uzl za hodinu. První zastávka '='!^ hodiny stala se pro

rozžhavený šroub, druhá Tj hodin na plnní akkumulator, dále 2 hodiny pro

rozžhavenou osu a konen 13 hodin muselo býti popáno znavenému mužstvu
k oddechu. Obsluha stroj vyžaduje nepetržitou péi, spáti v té úzké pro-

stoe skoro nemožno, topit se obyejn ani nemže, ponvadž tím spoteba
proudu elektrického velmi stoupá. Velkým nebezpeím pro personál jest

sem tam unikající gazolín. Již po dvou nebo tech hodinách ztrávených

v atmosfée zneištné gazolínem dostavuje se závra a mdloba. Hmot tch
mnoha stroj v stálé innosti se nacházejících jest nesnesitelný a ze všech

tchto píin není možno jeti nepetržité déle než 30 hodin. Dále se nachází

vše v nebezpeí výbuchu bud gazolínu, bud stlaeného vzduchu. Vypoví-li

službu akkumalatory neb pumpy, nelze se ponoiti. Ostatn nejel dosud

žádný lun déle než 30 mil nepetržité pod vodou. To tedy nezní jako

chvála a s ohledem na simiiku 425.000 zl., kterou každý lun pohltí,

bude zajisté nejlépe vykati.

Balonové \'ýpra%y pes moe. Známý francouzský vzduchoplavec

Gotlard ná~ stíirý známý z niíroJopisné výstavy v Praze) zamýšlí podniknouti

odvážnou vzduchoplavbu z Nového Yorku do Evropy v obrovském balonu.

Hrab La Vaux, jenž nedávno vykonal zdailou cestu balonem z Vincennes

do Kyjeva, hodlá v ervnu peplouti v balonu nad Stedozemním moem
z Toulonu k africkému pobeží.

K telegrafii bez drátu. 2Sa Korsice mezi Antibesem a Calvi konaly

se pokusy s telegrafií bez <lrát, pi nichž súastnili se z naízení francouz-

ského ministerstva vojenství dva dstojníci. Bylo jejich úkolem zachytiti

telegramy na cesté, což se jim úplné podailo, aniž obé konené stanice

zvdly, že telegram byl již na cesté peten.
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Nové torpédo. jNI. J. Allsbanová v Novém Yorku vynalezla nový
niící stroj námoní, který má brzy nynjší torpéda a podmoské projektily

zatlaiti. Stroj má býti lehký a zpiisobilý k úinku jak pod vodou tak ve

vzduchu. Byl již patentován a na sestrojení modelu, pak na zrealisování

tohoto vynálezu složil jakýsi syndikát již celý milion dolar.

Statistika starých lidí vykazuje za nejstarší : Isaj Rodovskij v Moskv
13G let, Nanci Hollifieldová v Michiganu 117 let. Prvnjší pil sice lihoviny

ale nekouil a nešupal, poslední pak žila vždy stídm a jednoduše, i pi
vykonávání tžkých prací.

Rychlost vlak. Vládní rada V. Schulze udává na základ úadních
dat tyto rychlosti: pro rychlík Paíž-Bordeaux 91'2 km, Paíž-St. Quentin

90 km, Londýn-Edinbourgh 87*7 km, rychlíky v Nmecku 823 km, v Belgii

79'G km, v Nizozemsku 75*4 km, v Rakousku 732 km, v Itálii G7'l km,

v Rusku G17 km, ve Švýcarsku 55*7 km, v Turecku 42'4 km za hodinu.

Vaení dle tlakomru. V novjší dob poutá na se pozornost

eminentn praktická methoda vaení dle tlakomru, vlastn „manometru",

jak byla zavedena Dr. J. Kúhnem ve vídeských obecních kuch)'ních.

Methoda ta má do sebe tolik pedností, že zasluhuje, aby uvedena byla

ve známost širšímu obecensr\'u. V neprodyšn uzaveném kotlíku vaí se

pokrm pod jistým (na pipevnném manometru zjevným) tlakem pi poloviní

spoteb paliva. Jakého tlaku rozliné vaeniny vyžadují, udává J. Kiihn

v brošurce „Das Kochen nach dem Manometer sammt Instruction". Pednosti

tohoto vaení pozstávají v tom, že 1. jídla takto pipravená mají lepší

chut a výživnost, nebo se nic nevypaí, 2. usnadní se práce kuchaská,

nebo není obtížného (nkdy až dvouhodinného) míchání, 3. nemže se pi
vaení nic tak lehce zkaziti a zneistiti, 4. vyžaduje tato píprava mén
asu a 5. uspoíme prmrn polovici paliva. Jelikož kotlík nev)'dán jest

nikdy vyššímu tlaku než jedné atmosféry, hodí se pedlat každý obyejný
kotel pro vaení dle manometru.
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v Brn, 25. kvtna 1901.

Církevní zprávy. ^Rozvoj" a ped ním i jiné listy (jmenovit
„Pozor", -Mor. Orlice'*, „Radikální Listy" v nkolika dopisech i jiné)

rozvíily poslední dobu otázku coelibatu knžského. Otázka
tato není pedmtem diskussí jen u nás, ale i v jiných zemích a

národech liberálnjší proudy vynesly ji na poad eí a tužeb v knžstvu.
Le jak u nás se o ní debattuje. to již svdí o nem jiném než

o oprávnné kritice lidské instituce v církvi. Duch debatt tch jeví,

že pisatelé úpln zapomínají na apoštolskou tradici a odstupujíce od
názor církve katolické, pijímají názory úpln sprotestantštlé. Pedn
celou historií církve východní i západní jest vyloueno, aby knží se

ženili po vysvcení: bylo- li to kdy, byl to vždy abusus, jemuž hlavn
vdíme za to, že církev západní pešla pak k písné praksi coelibatu.

Jest vyloueno na dohlednou dobu, že by církev katolická ustoupila

v tom smru za meze dovolení v církvi východní a pidala tak

k dlidlm obou církvi nové, snad nejvtší! A spojení obou církví

musí býti dnes i píšt základním tahem politiky církve západní —
nemají ob církve úkolu vtšího a dležitjšího.

Po druhé: debatteui ení proti nucenosti coelibatu, jejž na sebe

uvaluje mladý nezkušený lovk na celý život. A to jeden vedle

druhého za všech pomr a okolností. Ale což naopak ? V praksi církve

východní, a o jiné nedá se vbec mluviti, není-liž nucení, aby tentýž

mladý lovk se oženili ? Zení se morální nutností vyplývající z toho

povolání, jemuž se vnuje. Tu má jedinou leda možnost, vstoupiti do

kláštera, aby unikl nutnosti ženní, k emuž nemá chuti a snad ani

zpsobilosti I

Chceme tím jen upozorniti na nemístnost stanoviska a pestelování
v polemikách anticoelibata: Kd^-by už kdy pišlo ke zrušení instituce

coelibatu. pak bychom myslili, že stejnou chybou by bylo, a snad vtší

ješt, nutit k ženní, jako zdrželivosti.

Ti všichni, kdož se domáhají zrušení coelibatu, bývají rzn po-

suzováni a vtipkováno o nich: myshme. že neprávem: nebo bojují

„nezištný heroický" boj. pakli bojují s pesvdením, že coelibat je dnes

nevhodný a nikomu neužitený a bojují-li s vdomím, že nad nimi už

v tom ohledu napsáno Danteovo: .,Lasciate ogni speranza, voi chentrate!"

Bojujíf za ty, co pijdou teprv po nich, a kteí nejsou ješt píslušníky

stavu, nemohou hlasu pozdvihnouti. Snad by ale horlivost mnohého
pece ochabla, kdyby uvážil, že pro sebe už nic ne vybojuje: bemeno,
jež na sebe vzal, ponese už až do konce života.

Divné dohady zpsobilo, že v brnnské diecesi pro budoucí

pastorální konference položena otázka o coelibatu knžském; knžstvo
má se tu vysloviti o dvodech, ze kterých byl coelibat naízen, vbec
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probrati, resp. vyslechnouti dvody a námitky pro i proti nmu, probrati

tedy vc theoreticky. Bude asi zajímavo ítati pak ty hlasy, co se

jzvou na konferencích proti, dojde-li vbec k tomu.

Ježto moravské a eské diecese patí k nejlidnatjším

diecesím svta katolického, náleží všecky do tak zvaných milionových

diecesí (co mají pes 1 milion obyv.), pražská pak k dvoumilionovým
(onch jest 23, tchto 7), jest pirozeno a žádoucno pomýšleti na zízení

nových. A ježto v Cechách vždy co dostanou eši, musejí dostati i Nmci,
tedy by se asi zídily dv diecese, eská (snad v Kutné Hoe) a n-
mecká (v Liberci? Chebu?).

V posledním sešit „Osvty" píše známý pstovatel slovensko-eské
vzájemnosti uitel Kálal výstražné memento Slovákm-evangehkm, aby
nevypuzovali eštinu ze své bohoslužby a svých sbor. Vloni totiž

v evangelických „Církevních Listech" byl návrh Ig. Br. Stefánika, aby
Slováci poídili si svj nový slovenský peklad bible, když už teba
nové vydání její uspoádat; nebo eské vydání Ržikovo (z r. 1863.),

dle bible kralické poízené, již došlo. Vedle bible byly i zpvy, modlitby

a i ei ve sborech a chrámech eské, poslední to zbytky souvislosti

kmene esko-slovenského. Co Štúr zpsobil pro svtský tisk, má nyní
býti dovršeno i v církevním tisku. eská e by pestala býti i „svatou

eí", jakou ješt zstala. Le snad k tomu roztržení nedojde, nebo
nálada v intelligenci slovenské pro spojení s eskou kulturou zase na
jiné stran jest ím dále silnjší.

as od asu jako na objednání objevují se v tisku dopisy z Eíma,
v nichž se iní pedpoklady a dohady, kdo bude papežem po
smrti nynjšího svatého Otce Lva XIII. Zvlášt mírn
liberální listy, kteréž nestojí na stanovisku církvi naprosto nepátelském,
rády se touto záležitostí zabývají. Tak posledn polovládní paížský
denník „Temps" v dopise svém z velmi dobe informovaných kruh
diplomacie pocházejícím — jak se rozumí — rozhovoil se u píležitosti

narozenin sv. Otce o nástupci jeho. Svatý Otec cít, že už života jeha
bude na mále, uinil prý závt, v níž doporuuje sboru kardinál pi
budoucí volb kardinála RampoUu, který v tžkých dobách církve

nejbezpenji prý by lodiku Petrovu vedl, znaje dobe smry a snahy
politické všech stát. Ježto však prý jako sekretá sv. Stolice (ministr

zahranií) je píliš na svém míst na oích lidí, vzdá prý se svého
místa a na zbytek života sv. Otce pijme pedsednictví propagandy po
kardinálu Ledóchowském. Však diplomacie evropská a zvlášt troj-

spolková nesouhlasí s takovýmto testamentním doporuováním nástupce,

ježto tím se omezuje svoboda budoucí volby a nad to trojspolku jest

kardinál Rampolla nemilým jako frankomil. Ostatn prý pi budoucí
volb bude se asi rozhodovat jen mezi dvma kandidáty: kardinálem
Rampollou a kardinálem S. Vannutellim, jenž jest kandidátem trojspolku.

Dnes stoupenci kardinála Rampolly tvoí prý vtšinu ve sboru kardinál,
má na své stran 33 volitelv, ale kardinál Vannutelli jest pes to

sokem mocným, má veliký vliv, velikou oblíbenost a velmi široký

rozhled. Kardinál Rampolla jest mimo to duší intransigence vi státu
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italskému, a tudíž i vláda italská nasadí vše, aby nepítel její nezvitézil.

Za to však Rusko a Francie jsou bezpodmínen pro nho. Na nich

bude záležet, pokud vlivem svým budou moci pitisknout váhu s hlasy

kardinála Rampolly, aby pevážila soka kardinála Vannutelliho.

Pi prohlášení posledních kardinál pišla v tisku politickém e
na výlohy, jaké jmenovaný kardinál platit musí rzným
ceremoniam a úedníkm kure. Výlohy pozstávají z rzných tax

a dar, jež v nejhorším pípad (u kardinál cizích) vstoupnou na
15.490 lir a ješt njaké dary pro tak zvaného kardinala-synovce a

veškeré píbuzné papeže, zaízení ješt z neslavn}'ch dob církve po-

zstavší, ale jen dle jména. Dary „pro cardinali-nepote" dostává te
pípadný kardinal-sekretá (kardinál Rampolla), dary pro píbuzné
papežovy zmnny v petrský halí. Ob poslední suramy jsou dobrovolné.

Domácí (ímští) kardinálové neplatí mimo to za donesení biretu papež-
skému ablegatu (3721 lir 64 cent). Z tax kardinalských dostává hlavní

díl propaganda, tedy všecírkevní ústav (totiž 3225 lir), papežský
komoí (3493 lir) a papežští ceremoniai (1075 lir). Ostatn také svtské
estné úady a ády spojeny s výlohami, tebas tu asto dobe opatený
stát „taxy promíjí." Tu prominutí tax je zcela správné, nebo estné
tituly se udílejí pravideln za osobní zásluhy, kardinalská hodnost však
pro cizí aspo, jest poctou zcela libovolnou, a nadto vládami samými
obyejn dekretovanou.

V kongregaci obadní vzaty v poradu optn záležitosti

o svatoeení bl. Marie Magdaleny Martinengo z ádu kapucínského,

a o blahoslavení i svatoeení sluhy Božího Jos. Arm. Passerata, knze
z kongregace božského vykupitele (Redemptoristy); jednáno rovnž
o potvrzení úcty, jaká od nepamti se vzdává sluhovi Božímu Antoniovi

Bonfadini z ádu „menších bratí", jakož i nkolik záležitostí, jimiž

se místní svátky a svatí i officia na jejich dny povolují.

Protiklerikalní ráže zachvacuje vrstvy ím dále nepatinjší.
Poslední^ dobou jalo se demonstrovati i studentstvo vysokých
škol. ei a schze podobné zejm jsou objednávány od tajných
i veejných agitátor hesla „pry od íma". V Praze na p. kde není
píiny k niemu podobnému, a také ani ne nálady ve studentstvu,

popíchnutj' židovsko-socialistické živly, aby protestovaly proti volb
rektora z theologické fakulty, že to vysoké uení ponižuje, když po
tyech letech (rektor magnificus z theolog, fakulty byl 1897/8 a bude
1901/2) vždy zasedTT? jako první v senát universitním len fakulty

bohoslovecké; která prý ani do celého tlesa universitního se nehodí.

Nemáf prý hlavní zásadu vdy universitní, volné bádání, podkladem
svých disciplin. — Ve Vídni nabodnuto studentstvo zas na jiný osten

klerikalní, demonstrovalo proti zízení katolické university v Solnohrade,

na kterou si totiž katolíci nmetí sami sbírají. Schze proti tomu
uspoádána pod vedením samého rektora vídeské university JUDra.
Schruttke. Rektor v ei své zastával se toho, ahj v Solnohrade zízena
byla státní universita, ježto universita, má-li býti hodná svého jména
a schopna svého úelu, musí prý míti svobodu bádání a uení a této
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zásad katolické university nevyhovují. — Pro obanské liberální kruhy
mohl bv být práv v této svobod bádání a uení nedávný pípad
Picklerv z university peštské výstražným píkladem. Zidovsko-

socialistický docent ten pronesl ke svým poslucham výrok, že ná-

boženství a národnost jsou pedsudky, které v zájmu lidstva nutno co

nejdíve vymýtit. Vc došla ped uherský snm, pi emž sám ministr

kultu a vyuování Vlasi doznal, že takovou „svobodu" uení, kdyby
vvrok se zpravdil, by musil pokárati. — Katolití studenti
p e š t š t í. kteí proti tomuto výroku židovského docenta protestovali,

doznali však pece z rozsudku senátu takovýchto trestu: dva vyloueni na
pl druhého roku. jeden pokárán a šest dostalo dtku. — Socialisticko-

protinárodní hnutí projevilo se nedávno též v bulharské mládeži za

píležitosti oslavy povstání bulharského a kladení základního kamene
na pomník cara Osvoboditele. Asi tvrtina poslucha srdecké vysoké
školv projevila se tu smýšlení socialistického. Povážíme-li, že bulharské

uitelstvo národní, bulharská advokacie, bulharské úednictvo a i dlnictvo

i rolnictvo jest z valné ásti prodchnuto mlhavými ideami socialismu

západního, jenž demonstruje nejen proti vládám a buržoasnímu poádku,
ale i proti církvi, posoudíme, v jak asi slibném svtle jeví se budoucnost
spolenosti státní a národní v mladém tom stát slovanském.

O hnutí ,,los von Rom", jež projádením arcivévody Františka

Ferdinanda stalo se zase všemu svtu zejmým, uveejnila nedávno
berlínská „Germania", list katolického stedu nmeckého, podivnou,

ale pro Rakousko charakteristickou zprávu o pomru vlády, pípadn
pedsedy ministerského Dra. šl. Koerbra ke stran tí ..o". Pedseda
ministerský žádal prý stranu radikál nmeckých, abv zanechali agitace

protirakouské a protidynastické a že jim povoluje úplnou svobodu
agitace protiímské. Zpráva ta dementována ve vládních i v radikálních,

ba i v liberálních listech, ale „Grermania" trvá na svém. ježto prý
zpráva její pochází ze zídla, jež je naprosto vrohodné.

Bilance odpadu "Wolfovy „Ostdeutsche Rundschau" za dv
léta 1899 a 1900 iní v Rakousku 11.443 osob. jež pešly ku pro-

testantismu (krom toho prý na 7000 lidí pešlo ke starokatolictví !?).

Z toho náleželo k církvi katolické 10.746. Od protestantských sekt pe-
stoupilo ku katolick církvi 1380 osob. tak že úhrnný dvouletý poet
odpadlík od katolicismu ku protestantství obnáší 9366 osob. Z 21 poslanc
frakce nmecko-radikalní jest jich 13 protestant, z tch pouze dva
(Bareuther a Eisenkolbi se narodili jako protestante, ostatních 11 jsou

odpadlíci. — Le také v zemích íšsko-nmeckých odpad ku
protestantismu prý se vzmáhá nad jiná léta. Tak prý zvlášt v Sasku
a Bavorsku. V Sasku, jež má ovšem jen nepatrný poet katolík,
poslední léta záSf na stran protestant opravdu se stupovaly namnoze
až k zaslepenosti. Tu prý také pomrný odpad byl nejsilnjší: nebo
z toho malého potu katolík saských pes 1000 jich bhem dvou let

pestoupilo k „istému evangeliu".

Aby úspch protestantismu byl dokonalý a katolictví co nejdív
^zmizelo'^ ze zemí nmeckých, založena ..spolenost evangelisaní"

Hlídka. 29
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(tak zvaným „evangelickým Bundem"), která zapoala svou innost

v polovici kvtna ve Vratislavi. Dle eí tam pronesených spolenost

má úelem pinésti katolíkm nmeckVm „štstí reformace"; pracovati

bude schzemi, novinami, spisky a letáky, jež všude zdarma šíiti

bude; bude budovati kostely, školy, sirotince a jiná dobroinná zaízení,

a to protestantská pro katolíky; všude bude zakládati spolky prote-

stantským duchem nadšené. K „evangelickému bundu" a ke spolku

„Gustava Adolfa" zstane v pátelském pomru. Toto urení jest poli-

tickým na ob strany: liberalové protestantští obou spolk tch se stranící

mají býti získáni a písní lutheráni nemají býti odpuzeni. Píspvek roní
za lena stanoven nejmén na jednu marku. Liberální lutheráni však

pece hned z poátku nedviv i skoro nepízniv se proti spolenosti

postavili a písní lutheráni zase se bojí, že naplyne do církve jejich ne-

vících a svobodomyslných lidí, kteí leda rozvrat liberaly, zpsobený
uspíší. Proto také na vratislavské schzi ohrazoval se jistý kazatel

lutheránský proti tomu, aby evangelisaní spolenost získávala takové

živly, jaké hnutí „los von Eom'' pivedlo protestantismu rakouskému,

eticích Odina, písahajících na Haeckela a hlásajících Nietzscheho!

O šttínském knihkupci Grassmanno vi. jenž „proslul" novým
vydáním své brošurky o morálce sv. Alfonse Liguori, jež prý mu vy-

nesla 25.000 marek, nemá sám protestantský svt valného mínní. Jest

to sensaní pisálek a smolil všelijakých spisk náboženských, z pouhého

kšeftu. Co se vdomostí a názor theologických týká, tu uvádí prote-

stantský „Vestfálský Merkur" z jeho dvousvazkového díla „Gotteslehre"
zábavné ukázky. Dílo toto, jež obsahuje celý systém náboženský, jest

podivného ducha: nemluví vbec o Bohu a stále o „Duchu pírody"

neb o „Všeduchu". innost tohoto „Všeducha" jest takováto: tvoí

v každé sekund 31.687 bilion tvor; touto usilovnou tvoivostí svou

stvoil také celý svt tlesný ve 20.000 sextilion let. Le vedle

hmotného svta tvoil tento „Všeduch" také svt nehmotný, a to šlo

rychleji od ruky: narobil v sekund 31.687 oktilion zvláštních etherových

bytostí a robil je tak 121—4000 trecidilion let (p. Rob. Grassmann
tu neví íslo urité), a všech tch etherových bytostí jest 121 sedecilion

až 1000 vigintitrilion. Ten „Naturgeist" i „Allgeist" však zplodil

také syna, ne jednoho, ale mnoho syn, pro každý slunení systém

jednoho. Tito synové — rovnž etherové bytosti — pomáhali všeduchu

pi tvoení. A tak syn našeho systému sluneního stvoil a spoádal

slunce se zemí a ostatními obžnicemi v 25 nonilionech let. Všech

„syn" jest 20 milionu, ale to je snad málo, nebo slunci a zemí

obydlených lidmi páí Grassmann na 20 miliard a tedy i tolik pipouští

„syn božích". Také tak zv. „Heilsgeist" (duch sv.) existuje prý

v 20 milionech i v 20 miliardech exemplá. Le Grassmann ví ješt

víc: nejen o bohu. ale i o lidech: nejstarším pokolením jsou ernoši, a

ti byli sami na zemi od 900 do 600 tisíc let ped Kristem. K ernochm
se pidružili Indiáni v letech 600 až 300 tisíc ped Kristem, na to

k obojím pišli Mongolové v 300.000 až 4200 letech ped Kristem.

V roce 4200. narodil se Adam, otec kavkazského bílého pokolení atd.-
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Olovék, který si pedstavuje svt v takovémto zpsobu, není divu.

že i morálku sv. Alfonse špatn pochopil.

K otázce katolické morálky pinesla ^ Kulnische Volks-
zeitung- v literární píloze (ís. 18.) úsudek pípadný, jenž vycházeje

od slov moralisty Dra. P. Kepplera (nvnéj.šího biskupa v Rottenburku)

píše: „Katolická morálka zstala ethickýni hnutím nove doby netknuta.

Žádná theologická vda nedovedla se proudm asu tak uzavíti, jak
ona, žádná nepracuje s tak zastaralými prostedky. Ne bez oprávnnosti
vytýkají jí tudíž pemnozí, že nemá pochopení pro nové poteby života^

že jest píliš nadpirozená a s pirozeností nepoítá, že základy své

vdecké dle pokroku ostatních disciplin neprohlubuje a j. a j. Xeníf
znakem normálního vývoje jejího, kdvž tu a tam vytahují se morálky
XVII. a XVIII. století a tvrdí se o nich, ba velebí se, že jsou pro
dnešek práv tak výtený a prakticky', jak byly dostatený snad ped
dvma stama let. Ve zpracovám' morálky hlavn dva smry vynikly:

kasuistický a scholastický. V onom nejvýše dospl práv sv. Alfons

Liguori. jenž sám pijal za základ Medullu Busenbaumovu, po nm už
jen se jeho zásady v té i oné form optovaly. Druhý smr scholastický,

jako novjší, vidí pisatel lánku v nmeckém listu katolického stedu
hlavn zastoupen nmeckými moralist}' Simarem, Linsenmannem a zmí-

nným Kepplerem. Kasuistika, jako smr. jenž vychoval minulé vky
i nynjší pokolení ješt, pispla k tomu nejvíce, že mezi tak zvanou
juristickou a theologickou morálkou rozevela se propast, která zvlášt
v politickém život psobícím katolíkm velmi jest nepíjemnou. Ne-
dostatky kasuistické morálky spoívají v její šablonovitosti, a vyuo-
váním jednotlivých pípad chtla se životu co nejvíce piblížit, práv
se od nho vzdálila, zstavši _ve škole" a „život" pustivši mimo.
Omezuje se na nauku o povinnostech, stále rozbírajíc, co je dovoleno
a co nedovoleno, c o je tžkým a co je lehkým híchem. Jest objektivní,

a nezamítá subjektivní mítko, ale uí pouze objektivnímu, subjektivnímu
uiti nedovedouc. Od té doby, když velicí moralisté církevní Lugo a
Molina skoro veškeré asové otázky ve svj systém pojali, rozvinul

se život lidský a tak rozmanit se utváil v nové situace, v nové
okolnosti a vztahy, že teba, aby i katolická morálka ne starými

smyšlenými casusy, ale tímto vzrostlým novým životem pedevším se

obírala. Ona však zatím veškerý nový život obchodní, sociální a jiné

ponechala svtským vdám právním a státním, jež ovšem šly pi stanovení

norem jeho svými cestami. A ješt jednu chybu má kasuistika. Sám
sv. Alfons oznauje svou morálku — totiž jeden traktát — jako „livre

a clef", dnes takových knih theolog však vydávati nesmí, nebo dnes
není knih zavených, ale každá cestou veejného tisku stává se, nebo
státi se mže majetkem nejširší veejnosti. Tedy jak methoda, tak
látka morální theologie jest opraA'y' potebná — methoda kasuistická

a zastaralý, neživý a ve vymyšlených (teba i z života postavených)
pípadech uzavený obsah její."

Agitace protikatolické ve Španlsku a Portugalsku pokroily podle

povahy lidu obou zemí až k divoké zuivosti a bitkám pouliním.

26'
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Konec konc neobrací se však jen proti ádm a knžstvu, ale i proti

trnu. Ze do lidu jest celá ta agitace jen umle vnášena, vidti z pípadu
v Coimbe v Portugalsku. Na tamní universit protektorem a

pedsedou komissí zkušebních jest místní arcibiskup. Tentokrát však,

když staiký a velmi oblíbený hodnostá pijel k universit, studenti

a professoi ho chytili, potrhali a zbili a vystrili ven z university.

Když se o tom zpráva po mst roznesla, lid se shlukl ped universitou,

vylámal okna a dvée a pustil se do studentv i professor. Ztrhla

se hotová bitva, v níž studenti a professoi podlehli. Vláda krom toho

vyslala zvláštního komissae, aby vc vyšetil. Na to vinní z university

vyloueni. Tu však se ujala vci lože: najatí agitatoi chodili po mstech
a štvali lid proti vlád a králi — od protináboženských bouí pešlo

se k protidynastickým. Vybíjeny nejen kostely a kláštery ale i úady.
— Ve Španlsku, jako vždy, nejboulivji poíná si Barcelona,

vždy pro svj hojný anarchistický a socialistický proletariat náchylná

ku kravalm. Volbami vláda liberální zajistila si valnou ást okres,
tak že ve svých plánech na as bude kryta znanou vtšinou. Ve
Španlsku agitace pouliní rozvinuta ješt s vtší úsilností než v sou-

sedním Portugalsku. Za dobrý nástroj posloužil dramatický a historický

spisovatel Perez Galdoz svým dramatem „Elektra" a asopisem téhož

jména, jenž po úspchu dramatu založen a dle kusu pojmenován.

Oasopis ten tiskne se po jedné stran a neprodává, nýbrž rozdává se

a nalepuje na rohy ulic a rozhazuje jako leták. Tak šíí se ve sta-

tisících exemplá po celém Španlsku a vedle placených i dobro-

volných agitátor iní nejlepší služby proticírkevní. Ze náklad neplatí

ani Perez Galdoz, ani snad jediné zednástvo španlské, jest na bíledni.

Tu jest zejmo, že mezinárodní spiknuti táž sekta vede všude a pod-

pichuje i platí. — Kolínský list katolického stedu „K. Volkszeitung"

varuje však, aby se téže sekt nepipisoval snad i ruch protiímský

v Rakousku a Nmecku. Zednái sic s heslem „Los von Rom''
sympathisují, ale ani ho nerozdmychali, ani snad pímo ho nepodporují.

Jmenovit ne nmetí, o rakouských se zpravodaj listu nepronáší.

Nmetí totiž nejsou jako všude jinde vtšinou svou ze žid a tudíž

nepstují prý ani politického ani náboženského fanatismu, majíce na
zeteli pouze snahy vzájemné podpory. Ruch ten podncuje a podporuje

se pouze ze zídel církevn protestantských, a je-li v Rakousku snad

víc politickým a mén náboženským, jest v Nmecku skoro výlun
náboženským. Úasti zednástva v ruchu protieírkevním v latinských

západních státech však list zmínný nepopírá.

Tentýž denník katolický pinesl slíbenou zprávu o ruchu proti-

katolickém a úspších protestantismu ve Francii. Ruch tento

prý není ode dneška. Protestante všech sekt a církví iní úsilnou

propagandu ve Francii už od let ticátých: poádají schze všem pí-
stupné, zvou do nich okolojdoucí, vydávají celou adu štvavých lístk,

rozdávají je zdarma, staví školy (n. b. konfessionelní, proti nimž vláda

nic nemá. a s katolickými stále bojuje), lákají do nich dary a pod-

porami, staví chrámy a modlitebny, sotva jen nkolik povrchních
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stoupenc kde získají. O jejich „úspších" svdí však nejlépe to, že

poet jejich zstává stále týž. Z vynikajících osob veejného života

nejsou vbec známy pípady pestoupení k protestantismu, ale ovšem
naopak. Protestantismus francouzský, jehož si valn ve veejnosti

nevšímáno, teprv až aífairou Dreyfusovou, v níž se pidal na stranu

žid, stal se hlasnjším. Také tím, že pijímá za své všechny odpadlíky

od katolicismu, zvlášt všechny „abbés évadés" poítá, jako by se

k nmu byli pidali, huntuje se se všemi nevrci a liberály katolickými,

dává si na venek tvánost, jako by sílil a mohutnl a stával se hrozným
sokem katolicismu. Z vtších list paížských však jest to jediný Ives

Guyotv Le Si e cle, jenž hájí vc protestantismu a hlásá heslo

„rompons avec Róme" („odtrhnme se od Éíma"j, ostatní listy prote-

stantismu nevnují žádné pozornosti, tebas i vždy a všudy pímo
proti církvi katolické vystupovaly. — Spojení s živly odpadlými a

vyvrženými z katolicismu zaíná však samy vážnjší protestanty ne-

pokojit. Tak nedávno protestoval „1' Église Libe" proti tomu, aby
bývalý ministr, radikál a neznaboh Ives Guyot sml mluvit a bojovat

proti katolicismu ve jménu protestantství a aby protestante jeho vdcovství
pijímali. „lovk je celý sklíen, vidí-li prapor protestantismu v rukách
naprostého a veejn prohlášeného nevrce, a to ješt, že prapor ten

tímá se svolením tch. kteí mají právo mluviti ve jménu protestan-

tismu" (pastor totiž, kteí první se na každý odpadek katolicismu

s chutí vrhají).

Portugalský episkopat na spolené konferenci koncem dubna
poádané vypracoval rozklad, jenž podán panovníkovi Dom Carlosovi.

Prohlašuje v nm svou naprostou oddanost králi, státu i jeho zízením
a praví: Litujeme, že vydány dekrety z 10. bezna a 18. dubna (jimiž

se ády a spolenosti mužské i ženské rozhánjí), jež jsou útokem na
osobní svobodu a porušují nezávislost a dstojnost katolické církve.

Litujeme, že statni výkonná moc vlomila se v oblast náboženského
svdomí a zákon církevních zneuznavši a pohanvši tak církevní

autoritu, jejíž zástupcové jsme my každý pro diecesi svou. Litujeme,

že staly se násilí a pehmaty, jimiž mírumilovní mužové a bezbranné

ženy ze svých domov vypuzeni byli. a tam pod ochranou obecného

práva a ústavy žili, a to proto vypuzeni, že náleželi církevním spole-
nostem, tedy spolenostem, jež tolik zásluh o vlast i církev si získaly."

Na to biskupové vyliuji innost ád doma i v osadách, oprávnnost
eholního života v církvi i spolenosti lidské, a upozorují, že trnu
a státu i spolenosti hrozí nejvtší nebezpeí ne z eholí a kongregaci

a z tch vrstev, jež nad pronásledováním jejich zaplesaly. — Sotva

už takové jednomyslnosti docílí mezi sebou episkopat španlský, po-

dobn jako není jednomyslným ani episkopat francouzský vi zákonu
o kongregacích.

Pes to, že postavení katolík anglick^^ch jest mravn i hmotné
skvlé jmenovité v porovnání se situací církve episkopalní a jiných

sekt anglikánských, pece poet katolíkv se stále menší. Na pohled

neuvitelno, vždy tak asto slýchati o konversích anglikánských!
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Londýnský katolicky týdenník „Tablet" uvádí poet katolík
v celém spojeném království na 5.209.946 duší, ped desíti lety

(1891) bylo jich však 5,640.891 duší. Tak prese své všecky mravní
úspchy církev katolická v Anglii poetn nemohutní. a to z té jedno-

duché píiny, že Irsko, kdež jedin bydlí kompaktní obyvatelstvo

katolické, stále ješt jest zemí, z níž obyvatelstvo utíká za moe.
Úbytek irských katolík po celé století 19. stále zmenšoval poet
anglických katolík, tebas tudíž jinak jich pibývalo víc než pro-

testant, irská emigrace pírstek onen víc než paralysuje.

Nkolik soubojových affair, jež v rzných zemích pobouilo
katoiické i humánní city obyvatelstva, vedlo konen k mezi-
národnímu spolku proti souboji. Iniciátorem spolku toho jest

kníže Alfons bourbonský. infant španlský. Stará se, aby získal v každé
katolické (i nekatolické konen do spolku zahrnuty) zemi nejpednjší
muže ze šlechty, a ti aby ruch protisoubojový ve vrstvách svých
šíili. Na vyzvání infantovo nejhorlivji se ozvali ve Francii, kdež
nejlepší z katolické šlechty, obanští i vojenští lenové její ihned

utvoili výbor mezinárodního spolku, agitujíce a získávajíce mu leny
ve vojšt, v paížské i provinciální šlecht rodové i majetkové. Pi-
stupující podepíše prohlášení, které jest pro nho spolu slibem proti

souboji bojovati, sám ani píinu k podobným „estným sporm" ne-

zadávati, ani souboje od jiných nepijímati. Také v Belgii, v Nmecku,
v Rakousku i v Itálii utvoeny výbory spolku podobným zpsobem
postupující. Kdyby nic jiného nedocílil spolek, le že nepátely souboje

spojí v jednu spolenost veejnou, už dosti uinil, dle mínní knížete

Alfonse španlského. Nebo dosud nevdouce o sob netroufali si žádný
vystoupiti, a vystoupil-li který, netroufali si ostatní ho hájiti. Tak bude
nyní proti souboji státi sorganisovaný tábor nepátel jeho, jenž aspo
do svých ad souboje nijak nepipustí.

V Rusku tší se duchovenstvo pravoslavné, že konen
vy^hovno bude dávnému jeho pání a pensijní nesrovnalosti
budou upraveny. Dne 2. kvtna poalo rokování ve zvláštní komisi,

u sv. Synodu utvoené, o zákon pensijním ruského duchovenstva, jenž

tudíž dle zámr vlády letos i na rok by vstoupil v platnost. Hlavní

ustanovení nového zákona jsou: Kdežto dnes nabývá se nárok na pensi

až po 351eté služb, a díve žádného nároku na jakékoliv výslužné

nikdo nenabývá, bude budoucn nejkratší služba k pensijnímu nároku
potebná obnášeti 20 let. kdy pense bude obnášeti tetinu celé výslužby.

a od 30 do 35 let služebných dv tetiny, po 35 letech služebných

pak celá pense se bude udlovati. Nezhojitelnou nemocí postižení do-

stanou už po pti letech tetinu, po desíti letech dv tetiny a po dvacíti

letech služebných celou pensi. Pense bude obnášeti: farám kathedralních

chrám 420 rubl, sakristanm (knžského stavu) týchže chrámv a .

farám mstských far 360 r.; olDvejným knžím mstským a proto-

diakonm kathedralních chrám 300 r. a knžím venkovským 240 r.;

ádným (totiž systemisovaným) jáhnm mstským 180 r.; ádným
jáhnm venkovským a podjáhnm kathedralních chrám 150 r.; ádným
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psalomšikm mstským a katheclralním ponomžirm (kostelníkm. 120 r.

a konen rádným psalomšikm Tenkovskych chrámv 90 rubl. —
Vedle zvy.^ení pensí 'dosavadní pense byly loO r. knžím a 90 r. jáhnm,
a snizeni lhty služební záleží hlavní novota v udlení pense i nejnižším

lenm duchovních sbor, totiž zpvákm (psalomšikm) a kostelníkm,
kteí nemajíc vyššího svcení jako jáhnové a podjáhnové. pece pi obad-
nosti církve východní jsou stálými leny .pitu" i „soboru" a pomocníky
nezbytnými. Jen menší venkovské farky se bez nich musí obejíti, kdež
však všecka bohoslužba koná se jen faráem a jáhnem. Pro tuto svou

velikou lenitost jest pravoslavné duchovenstvo mnohem etnjší než
katolické a náklad služebného i výslužného proto velmi veliký. Za to

fary a chrámy jsou vyjma Moskvy a nkterá prastará msta mnohem
idší než v zemích katolických. Ježto východní církev má nemén etné
kláštery mužské i ženské — jest tam spíše na míst známá výtka
liberal. již inívají latinským zemím katolickým — a ježto veškero

duchovenstvo pravoslavné jest ženato. jest na biledni. že v církvi ruské

jest mnohem více tch. kdož «žijí z oltáe". Pravoslavnou církev ruskou
eká pirozen vtší a zarytjší boj, až jednou široké vrstvy lidu se

tak zliberalisují jak na západ, a až nevící intelligence bude míti

jednou volnjší ruce i ústa — proti církvi. S takovou nechutí a ne-

vážností lidu ku knžstvu, jaká na Rusi už i dnes jest zakoenna.
nikde v našich zemích a katolických, a protestantských se neshledáváme.-

Pravoslavné listy, jež takovou radost jeví z každého útoku na
církev katolickou a jež agitace Iškovy v eských církvích a -los von
Rom'^ mezi Xmci provázejí se zejmou pejností. nebudou asi dlouho

ekat na stejné zjevy ve vlastním dom. Heslo ^pry od pravoslavné

církve", proneseno sic jen za hranicemi veejn v j-Národni Vli",
revoluním lístku ruském v Londýn vycházejícím — ale za to pctají

tím úinnji je hlásati a provádti budou v Rusku. V celé minulé
historii kesanství zdálo se. že všecky sektv a všecka vyznání jako
na domluvu spikla se ve své zášti proti katolictví a -papismu". Všecky
jakékoliv rozdíly a spory vzájemné pehlíženy a všecky oživovala jediná
myšlenka _écraser rinffime": zdrte tu hanebnici — katolickou církev.

Zednái a židé. nevrci a liberali. protestante všech sekt a celá církev
východní stály a stojí tu v jedné ad — ne-li vždv inem, aspo
duchem svorn spolupsobíce. A katolictví se pec na úkor žádné z tchto
sekt a církví nerozšiuje, naopak ubraly a ubírají z jeho tla I Ruská
pravoslavná církev brzy zkusí na sob. že všichni ti nepátelé, jež tak
ráda vídala sápat se na „papismus". budou se brzy sápat i na ni. Kato-
lický svt sotva však její boj bude sledovat se stejnou škodolibostí,

jí na odvetu.

V zápletce, jakou -^-yvolala politická vražda spáchaná makedonským
dlníkem na professoru rumunském Mihaileanu. obžaloba celého makedon-
ského komitétu i bulharské vlády, jakož i neustálé pípravy ku povstání
v Makedonii objevované, zavlekly do diskusse o bulharsko-makedonské
otázce také círk-ev bulharskou. Vdci nespokojencv a agitací

v Makedonii skoro vždy totiž bývají uitelé a knzi — jako nej-
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intelligentnji v lidu pirozen nejtrpeji nesou jho turecké, nejvíce

od Turk i nepátel bulharských jsou nenávidni a pronásledováni,

sami také nejhorlivjšimi jsou obhájci národnosti a víry své. A církev

i škola v Turecku tof jedno, jeden a týž ústav. Když tedy po zakroení
diplomacie evropské u vlády turecké, aby uinila poádek v Macedonii

a povstalce zkrotila, zaalo se mínní evropské obracet zejm proti

osvobozovacím snahám makedonských Bulhar, pospíšili si ekové i

Srbové a zvlášt Kekové, aby útokem hnali na nenávidnou samostatnost

církve bulharské. Církev bulharská vlivem Ruska r. 1873. sorganisovaná

pod exarchou, jenž sídlí v Caihrad a spravuje církev bulharskou

v Turecku, Makedonii i Bulharsku, vydlena byla z pravomoci patri-

archarchatu eckého v Caihrad. Patriarcha ecký tehdy mladou církev

bulharskou dal do klatby, všecek styk s ní perušil, a podobn uinily

i ty východní patriarcháty, jež podléhají vlivu eckému. Slovanské

pravoslavné církve a rumunská však vstoupily beze všeho ve spoleenství

s novou církví bulharskou. ecký Synod caihradský i patriarcha co

chvíli klatba onu obnovují. Schisma toto zvlášt ruská vláda i církev

velmi nepíjemn nesou už proto, že svým vlivem k osvobození církve

bulharské a zkrácení ecké pisply. inny z té strany též pokusy
o smíení (1894 a 1897.) ale bez výsledku. Ted", kdy ruská diplomacie

sama poala akci proti agitacím v Makedonii, ríekové i Srbové obvinili

bulharskou církev, že ona jest vinna vším tím revoluním ruchem.

Srbové iní si sami nároky na Makedonii, nebo aspo západní ást
její, a zvlášt dovozujíce, že bývalý patriarchát velešský (Kjopriilii)

ješt ve vku XVIII. byl srbský a ne bulharský. A ped njakým
asem domohli se též jak proti Rekm tak proti Bulharm uznání své

vlastní církevní autonomie v Makedonii. iní proto nároky takové jako

Bulhai a ježto není normy, dle níž by se Bulhar od Srba v Makedonii
rozeznati mohl — jedna víra, jedna e obma (skoro stejn od srbské

jak od bulharské odchylná), proto dlení to zcela libovolné vláda

turecká podporuje, seslabujíc tak hnutí slovanského jednotného lidu

makedonského. Ježto pak ruské politice zdá se více záleží na srbském
živlu na Balkán — proto nebyly ani nemístný ani protimyslny povsti,

že ruská vláda pokouší se pohnouti exarchu bulharského Josefa, aby

se vzdal své hodnosti, a církev jak bulharská, tak srbská spojily se

opt s eckou v rovnoprávnou, ale jedinou správu. Synod caihradský,

jak biskupský tak smíšený skládati by se ml pak z len všech tí

národností, dle poetnosti zastoupených s právem sebeochrany pro

menšinu. Vyjednávání prý dokonce vedlo k cíli na všech tech stranách:

podvolil se i patriarcha i exareha i vláda bulharská, le záludnost a

podvodnost patriarchy eckého vše pekazila. Tebas povst o tom ne-

zdála se pravdivou, njaké pokyny exarchatu od Ruska i bulharské vlády

dány a Rusko ani ted ani budoucn neupustí od myšlenky, zažehnati

schisma ve vých. církvi. Vláda bulharská (vládní listy Cankova „Btlgaria'^

a Karavelova „Prporec") i synod bulharský v organ svém „Cerkovném
Vstníku"^ všechny povsti o njaké domluv stran smíení s eky a

o zrušení exarchatu vyvracejí. Tak daleko vci ješt nedosply.
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Vda a umní. Všeobecné úsilné snažení á závodní národv
civilisovaných na poli vdeckém málokteré véd tolik zajímavých

objev pineslo jako arehologii a tím i historickému poznáni
zašlých vkv a národ. Prvenství v objevech a pracích posledních

let náleží, jak pirozeno, velkým a vysplým národm: Anglianm a

Amerianm, Francouzm, Nmcm a v nejposlednjší dob i Rusm.
Le také naše íše, tebas neinila epochálních objev, nezstává za

druhými. Oba své výzkumné ústavy ímský historický i athénský

archeologický zídila mnohem dív než mnohé bohatší a vdecky na-

danjší íše západní. Vdecké výpravy v cizin poádá a vede obyejn
vídeská akademie vdecká po pípad archeologický ústav íšským
jež poslední výpravy výzkumné poslala do jižní Arábie, na Sokotoru,

do Egypta, východní Afriky a vloni i letos vyslala krajana našeho

Dra. Musila do skalnaté Arábie prozkoumat a bud v obrazech, bud" ve
sbírkách získat tamjší zíceniny hradv a zapomenutých sídel arabsko-

syrských kmen doby z prvních stotetí ped Kristem a po Kristu.

Rovnž práce historicko-archeologické v zemích balkánských patí

výhradn tém v obor psobnosti uené akademie vídeské. Utvoenaf
koncem minulého roku pi a»< ademii té zvláštní „balkánská komisse"
výzkumná, jež rozdlena na dva oddíly: starožitný a jazykový. Odbor
jazykový bude se pedevším zabývati studiem eí slovanských, ale

i rumunské, turecké, albánské a italské podle místních náeí a po-

zstatk z minulosti. ^Balkánská komisse" pijímá nejen rakouské, ale

i mimorakouské uence v ady své.

Velmi veliké pole psobnosti má ruská spolenost uená, kdyby
jen na své vlastní území se omezila. Zvlášt jižní okrajiny íše od
Dunaje až po ínskou hranici jsou plny pozstatk rzných kulturních

národ, kteí v pruhu tom ernomoském, kavkazském a stedo-
asijských velikých jezer velmi asto se mnili. Nkolik mohutných
vrstev kulturních leží dosud pohbeno v pásmu tom. Archeologická
sp 'lenost ruská velmi mnoho už z minulosti kraj tch vyvážila, le
pes to neomezuje se na toto pole psobnosti. Ctižádost vlády i uenc
ruských smuje též na spolené závodišt všech národ, do starých

zemí klassických. a jmenovit do pibuzného svta slovansko-eckého.
Tak archeologický ustav ruský zízen nedávno též v Athénách,
z dívjška už psobí podobná stanice výzkumná v Caihrad.
Tato bádá ve starožitnickém a národopisném ohledu na poloostrov
balkánském, Eecko vyjímaje a v Malé Asii. Vloni caihradskou ruskou
stanicí (ed. Uspenskij) uinn dležitý objev v severovýchodním
Bulharsku u msta Sumly (Šumn), u vsi A baby. Odkopány tu staré

zbytky hradby pevnostní. Zprvu myslilo se na opevnni tábora, leé

ted má se za to, že odkopány pozstatky starého sídelního
msta prvních panovník bulharských ze 6., 7. a 8. století po Kristu.

Rozloha msta toto byla obvodu 27 kilometr. Z vcí tam nalezených
dá se souditi též o vysokém stupni kultury, na nmž už tehdy slovanský
kmen Bulhar se nalézal. Zvlášt dležitý však jsou písemné památky
na míst onom nalezené. Professor Uspenský písemné ony pomníky
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klade do 7. a 8. století, ježto pak jsou psány písmem cyrillice
podobným, následovalo by z toho, že písmo to b3^1o už ped svatým

Cyrillem a Methodem pravým písmem Slovan a že tito svatí apoštolé

slovanšti bud" písmo v Bulharsku seznané jen dále na sever rozšíili,

anebo skutené hlaholské písmo sami složivše, to ve starou bohoslužbu

a písemnost uvedli. Týmže ústavem caihradským objeven vloni kamenný
úlomek s nápisem staroslovanským z konce 10 století u vsi

Germanu na jezee Presb. Vedle evangelia ostromirského (z polovice

11. stol.) byl by to nejstarší památník jaz^^kovy na území jihoslovanském.

Z asijských poklad památek vyloven arcibiskupem arménským
Sedrakianem v Samarkandu persky psaný obšírný rukopis
o,válených výpravách Timurlenko vých z konce 14. století.

Popsány zevrubn výprav)^ na dobytí Gruzie, Arménská a jiných ástí

Kavkazu. Z rukopisu vysvítají zcela nová jména osobností i dje úpln
dosud neznámé.

Na velikou koist vdeckou tšili se historikové evropští, když

prolétla listy zvst, že vojsko ruské zabavilo jakožto plen válený celou

b i b 1 i o t h e k u m u k d e n s k o u, jednu z onch ty velikých bibliothek

ínských; jež založil císa ínský Kienlung- (1736— 1796), dav nej-

znamenitjší díla sebrati, opsati a dle obsahu na tyry tídy roztíditi.

Zachováno tak 13.725 dl uených muž ínských i jiných národ.

Mnohá díla opsána tyikrát a uložena ve tyech bibhothekách ty
palác císaských, z nichž dva ležely v Pekinu, jeden u Ceng-te-fu,

za zdí ínskou severn od Pekinu a jeden v Mukdenu v Mandžursku.

Knihovna však nepenesena do Evropy. Ruská vláda ostýchala se

koistit v tak slavných památkách kultury lidské. Knihovna vzata jen

v opatrnost, ale ponechána v Asii a pístupnou uinna všemu 'svtu

evropskému. A jak knihovna sama tak msto Mukden mladého po-

mrn jsou data (založen Mukden 162i>) pece nadáti se jest zna-

menitých dl, jež další a nejdalší minulost národ asijských i evropských

osvtlí. Možná, že i evropská díla rukopisná místy v ín se nalézají,

nebo za mongolských vpád nepochybn mnoho jich bylo uloupeno a

v Mongolsku a in uloženo.

V jednom z letoších zasedání „rusk. geografie, obšestva" sdlil

A. L. Pogodin o výsledku bádání svých v jihoruských krajích a

devních eckých koloniích, pi emž došel pesvdení, že v osadách

tch v pátém vku ped Kristem usadily se také etné osady
hebrejské. Osady ernomoské ve starovl<u vbec byly stedištm

mnoha národ ve vkolí moe toho žijících. Z nápis náhrobních

v poslední as na jihu Rusi objevených pítomnost žid mezi eckými
osadníky už v pátém vku ped Kristem nezvratn dokázána, ale teprve

-ve tvrtém století jednotlivci slili se v pevné hlouky národn a ná-

božensky oddlené. K vtším osadám samostatným však to židé ne-

dovedli, až teprv v prvním vku po Kristu shledáváme v Pantikapejí

(Kri) samostatnou osadu židovskou se synagogou a hbitovem židovským.

Oblast kulturní, v nichž nejvíce se dosud pracuje, jest starý svt
semitský a ecko-ímský. I v tomto, kde už zdálo by se, tém vše
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dležitjší známo a zpracováno, došlo se poslední as velmi cennvcli

objev. Mnohdy ovšem novv objev se zpoátku pecení, jako se stalo

s palácem v Knossu (Kafala) na Krét pedloni a vloni odkopaným
s nádobami, zápisnými tabulkami a nástnnými mafoami jeho. Tebas,
že objev pecenn a kladen píliš nazpt do doby pedhellenské. pece
není bez ceny. Nebyl to sic palác Minosv. jak anglický objevitel

Dr. Evans zprvu se domníval, snad vbec žádný palác, nýbrž obyejná
njaká vtší budova hrubo stavná, s freskami bez umlecké ceny. a tako-

vými nádobami, jakých dosud k uchováni oleje olivového Kreané užívají.

Rovnž jistou sensaci vzbudilo nalezišt soch a rzných fragment
na behu ostrova Ky thery (nyní Cerigo) jižn Peloponnesu. Z nánosu

u behu vytaženo mnoho úlomk i celých soch a sošek více mén
zachovalých. Jsou to po vtšin bronzové odlitky, pálené napodobeniny-

(figurky obtní i, mramorové kopie, a možná z mramorových a bronzových

velkých soch i nkterá pvodní díla. Vtšin velkých soch scházejí

bucT ruce. nohy, bu hlavy jež však z ásti rovnž nalezeny. ecký
uenec Kavvadias má za to. že nkteré ze soch. zvlášt kovový mladík,

dle všeho v postoji házejícího zobrazený, pocházejí ze 4. století ped
Kristem Z nejdležitjších objev jsou: dva mladíci, snad zápasníci.

z dvou skupin dvojic asi pocházející a socha Herkulova. Herkulovi

Farnesíkému podobná. Možná, že budoucí objevy i jiná díla vynesou.

Nalezišt i kdyby nic nového nepineslo, aspo známé už úlomky a

torsa mže objasniti a doplniti. Nalezišt leží na míst, kam povst
klade krásný chrám Afrodity. jenž spolu s kusem zem klesl do vln

moských. Práce se konají nákladem vlády ecké za úastenství nkolika
vhlasných archeolog západních. — Nmecký institut archeologický

podnikl práce výzkumné na ostrov Leukas. jenž jak se za to má.
kdysi s Epirem spojen byl. dnes jej dlí od pevniny jen plýtký prliv
200 metr široký. Kopání, zdaž bv se tu nkde neobjevily zb\'tky paláce

Odysseova. bylo bezvýsledno. — Rakouský archeologický ústav athénský

podnikl zase kopání na ostrov Kalavryta. a dokopal se zbytk starého

msta Lusoi. jež Pausanias už znal jen jako zboeništ. Z rozvalin

vybráno hojn úlomk rzných nádob a deštiek s nápisy.

Nákladem prince-regenta bavorského poal prof Furtwangler na
A i gine výzkumné práce na míst starého aiginského Poseidonova
chrámu, z nhož v mnichovské glyptothece uloženv jedny z nejcen-

njších antických sochaských pozstatk, tak zv. vlysv aiginské s celou

adou soch. ásten ovšem kusých. Nyní vykopáno mnoho úlomk,
z nichž mnohé doplní sochy na štítech v glyptothece Krom tchto
úlomk vykopáno mnoho sošek z pálené hlíny, brožových sponek a

rzných ozdob, jakož pišlo se na zbytky chrámu staršího než byl
Poseidonv (z let 390—480 ped Kristem . iMíchá se tu už kulturní

epocha mykenská se staroeckou.— Ve starém frygickém mst Gordion.
jež proslulo chrámem s tak zv. gordickým uzlem Alexandrovvm po
dlouhém hledání nalezeny vloni v lét zbytky chrámu celkem malého
(20 m. dlouhého a 11 m. širokého, jenž dle všech známek pochází
snad ze 6. století ped Kristem. Vedle chrámu prokopáno nkolik
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mohyl, v nichž nalezeno vedle jiných mnohých malikostí, zvláštní

nádobky hlinné, nálevkovité i spíš konvicovité, jež na hrdélku opa-
teny sítkem, tak že dle všeho sloužily k nabírání njaké tekutiny,

snad piva. a zrnka jená se sítkem mla zadržet. — V Pikermech
mezi Athénami a Marathonem podnikl anglický palaeontolog Woodward
práce vykopne, aby dobyl ze zem kosti v iecku vyhynulých
zvíat, jež tu hluboko pod vrstvou erveného jílu zvláštní náhodou
jako sneseny i splaveny pohromad leží: jsou to kostry lv, žiraf,

gazel, pštrosv a podobných dnes v Evrop nežijících zvíat.

V Megae v Eecku nalezen zajímavý úlomek z pálené hlíny, na
nmž vepsáan text otenáše po ecku; osmiádkový text shoduje

se se znním modlitby Pán u Matouše, jen malé zmny se. vyskytují;

na konci schází obvyklá tehdy doxologia. Z formy písmen, jakož

i monogramu jména „Christos'' na konci, souditi lze, že hlinná tabulka

byla njakým amuletem kouzelným, k jakým i jiných míst Písma sva-

tého se užívalo. Otenáš v tom použití shledává se ponejprv. Terrakotta

pochází z doby Konstantina Velikého, nejpozdji snad z b. století.

Pekvapující nálezy uinny na foru ímském, o nichž už díve
jsme se zmínili. Zbytky chrámu snad Vestina, úlomky mapy íma, a

zvlášt velmi etné pozstatky z pozdjší dobv, už doby kesanské.
Úlomek mapy ímské u basiliky Juliovy nalezený pedstavuje
neznámé njaké budovy. Ježto úlomek je z hymetského eckého mra-
moru, má se za to, že pochází z prvního Vespasianova zpracování
plánu ímského; nebo pozdjší zpracování za Septimia Severa, dosud
jedin známé, bylo zhotoveno z karrarského mramoru. — Objeven
spolu na foru staroímský onen znamenitý pramen: fons Juturnae,
s istou studenou vodou, u nhož postaveny sochy a chrám Dioskurv.
Professor a architekt Boni se domnívá, že stará váha ímská za jedniku
brala asi váhu jedné kostkové stopy z pramene Juturnova. jehož voda
byla nejistší a nejstálejší: usuzuje tak odtud, že normy pro váhy a

míry uchovávány v chrámu Dioskur a cejchovní úad nalézal se

poblíž pramene. Podle téhož znamenitého badatele staroímských staro-

žitností mžeme bezpenji nyní po novvch objevech stanoviti vrstvy
fora ímského. Rzná pokolení ímská zanechala prý tu na foru

nejmén 23 vrstev rzných dláždní, ssutin, zbytk, jež všechny po-

spolu mají tlouštky 44 metru. Nejpczdjší vrstva, z dláždní stedo-
vkého, jež trvalo do konce jedenáctého století jest lo"478 metr nad hla-

dinou moskou. Vláda italská teJ skoro všude sama práce archeologické a

také vše pro sbírky státní okkupuje, kdežto díve mnoho po cizin se roz-

prodávalo. V Eecku sic vláda podobn se snaží, aby všecky památky
v zemi zstaly, ale dosud nadarmo. V tom ohledu jsou ovšem i jiné

vlády úzkostlivý, ba i turecká, ale ped Angliany a Ameriany a

konen skromnjšími Nmci a Francouzi vždy všeho neuhlídají. Rovnž
v Rusku stžuji si, že ani staré památky, ba ani nápisy na skalách

na jižním Kavkaze (st. Georgii, Abcházii, Arménii) neobstojí ped
moderními badateli ze západu a žMají písnjší ochrany.
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Pekvapující nález uinili dlníci na vinici pracující u Neapole u vsi

a kláštera Camaldoli. Pod terasou vinice pahorkovité pišlo se na zbytky
paláce, v nmž nalezeno velmi mnoho soch, nádob, šperk, fresek,

vše neporušené, zasypané. Je to njaká ímská villa, Vesuvem ješt

ped Pompejí zasypaná. Vláda italská, jež rovnž sama ihned vzala

vše pod svou ochranu, doufá, že na návrší u cesty z Torre del G-reco

do Torre Annunziata ješt více takových zasypaných letohrádk nalezne;

bylaf tu z dob pedcísaských tvrt villová boháv a patrici ímských.

Nmecký uenec Dr. Vliess a turecký Effendi el Chaldi objevili

v Palestin celé zaváté msto nedaleko Hebronu Telí Sandahannah

(v knize Josuov Marešah), zemí asi na metr vysoko pokryté. Msto
na 400 metr dlouhé a 220 metr široké stavno velmi pravideln, ítá

150 dom, jeden palác a jedny veejné lázn; zbudováno v dob
Seleukovc. V domech nalezeny skoro všecky drobnosti a poteby životní,

a domy nesvdí o hojnosti a nadbytku obyvatel svých. Pod mstem
eckého pvodu nalezeny zbytky starší osady židovské.

Objevy nmecké babylonské expedice, vedené Dr. Koldeweyem,

od loska ohlašované, zdá se, že vynesou na svtlo velmi cenný a hojný

materiál historický k posouzení doby, íše a král babylonských.

Dr. Koldewey sdluje, že budova, již vloni už z pahorku Amrun od-

kopal, nepochybn jest chrámem Mardukovým, tedy ústední svatyní

Babyíona Esagilou, jež spojena byla s velikou knihovnou. Jelikož

k budov pro silnou vrstvu násypu nebylo pístupu, domnívá se nálezce,

že veliká knihovna, z níž Berossus své zprávy erpal, nalezne se asi

neporušená. Zatím odkopány zevní ohrady a ást silnice dláždné

(kostkovou dlažbou), podle všeho cesty, kudy se processi na poest

Mardukovu ubírávala. Dlaždice nesou jméno Nabukadnezarovo.

V britském museu vystaveny nedávno dv ady tabulek

pálených se záznamy staroassyrskými, jež pocházejí z koisti ninivské

a jiných assyrských mst, již Angliané ped nkolika lety na vdecké
výprav dobyli. Materiál tabulek tchto osvtlen už a zpracován. Jedna

ást tabulek obsahuje statistické a hospodáské popisy statku, tedy

katastry daové z let 2400 ped Kristem! Druhá ást jsou úední
dopisy od vlády posílané na venek úedníkm. Tyto hlinné listiny

posílány práv tak uzaveny jako naše, jen že tu i obálky byly z hlíny

a psaní i obálka zalepená spolen se v peci vypalovaly.

Amerika jako ve všem tak i na tomto poli velmi zdaile závodí

s Evropou. Zvlášt na Sýrii a Mesopotamii upen poslední dobou zetel

uencv amerických ze Spojených Stát. Zízen také už archeologický

ústav v Jerusalem pro zkoumání Sýrie a Palestiny, jenž zatím jest

odbokou athénského ústavu archeologického severoamerických Spo-

jených Stát. Velmi hojnou koist archeologickou pinesl po svých

loských pracích v ý kopných zMesopotamie professor pennsyl-

vanské university Hilprecht. Pišel na nejstarší zbytky mst a chrám
chaldejských íší mezi obma ekami. Mnohé pozstatky klade pvodem
až do let 4500 ped Kristem (do dob krále Lugalzaggisi). Nejcennjším
objevem jest však v chrám Sargona I. (z let 3800 ped Kristem) na-
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lezená bibliotheka o 18.000 hlinných tabulkách, nejstarší dosud známá
bibliotheka lidstva! Zprávy, jakých se z rozluštní tohoto hhnného
pokladu oekává, osvtlí asi pemnoho vcí z prvotních djin semitských
a také bibli na mnohých místech potvrdí.

Ped dvma lety podnikli tyi amerití uenci (Garret, Buller,

Prentice, Likmann) výzkumnou cestu stední Sýrií, ahy staré

stavitelské památky a mravy lidu studovali. Práce jejich na míst
trvala skoro celý rok a výsledek dle pedbžné zprávy „American
Journal of Archeology" jest velmi dobrý. Získáno zvlášt velmi mnoho
nápis v osmi eech, jež zanechaly stopy své v historicky pohnutém
kraji tom; jsou to: etina, latina, syrština, hebrejština, palmyrština,
nabatština, sofaitský a arabský jazyk. Nejvíce nápis je eckých (326,
latinských 85, ostatních asi 50), z ehož zejmo, že doba památek tch
leží v nkolika stoletích kolem narození Kristova. Dle rzného zpsobu
ítání let, v Sýrii užívaného, podailo se dosud jen 85 nápis zevrubn
uriti. Památky stavitelské v Sýrii velmi hojn zastoupeny z as 2.

až 7. století po Kristu. Sýrie hojn jimi poseta, a stará bydlišt dosud
leží skoro netknuta. Zašla, že vysthovali se obyvatelé jejich nebo
vymeli i vybiti byli, a tudíž zachována skoro bez porušení, tak že
opravdu v Sýrii možno odhaliti nkolik .,pompejí", když jen slabá

vrstva navátého písku a prachu se odstraní, jež namnoze ani zcela

starých osad a hrad nezakrývá. Zvlášt mnoho památek odnáší se

k prvním stoletím kesanským, a pro církevní historii, jmenovit djiny
stavitelství církevního hojn se dá získati. Kraj od Hierapole až k Boste
zstal neporušen pozdjšími stedovkými nájezdy národ, nebo nejeví
sledy mohammedansko-turecké kultury, leda snad na jednom dvou
místech. Zevrubný popis cesty ohlášen na dobu pozdjší. Téže krajiny
týká se i výzkumná archeologická výprava vídeské vdecké spo-

lenosti, svená Dru. Musilovi. V brzku budeme míti tudíž i bližší

zprávy, tebas jen ásti zem té se týkající.

Poslední dobu velmi asto ohlašují se též archeologické nálezy
z francouzských držav severoafrických, Alžíru a Tunisu. V Tunisu
samém nedávno pišli na podivný objev: adu kmen v kruhu, uprosted
nhož nalézal se veliký kámen obtní, tak že francouzští uenci do-

hadovali se, že nalezena památka staré bohoslužby Druid, což by
v severní Africe bylo netušeným objevem! Le lépe vysvtlují obtní
místo ono vlivem egyptské pozdjší kultury (z doby po Kristu), a
všelijaká pekvapení nejsou vylouena ve vd, jež tak asto pouhými
dohady pracovati musí. — V nedávném sezení paížské „Academie des

inscriptions" sdlena zpráva tuniského biskupa Delattrea, že ve staré

punské nekropoli u pahrbku sv. Moniky nalezen veliký náhrobek
(sarkofág) z bílého mramoru, s velmi hojným a dobe zachovalým po-

malováním. Dle mínní zkušeného archeologa biskupa Delattrea je to

nejstarší památník punského umní v severní Africe.

Theorie uencv o starých pedhistorických národech na nesporých
zbytcích archeologických osnované jsou podle toho také velmi mnivé
a sporné. Vda ukojivši jakž takž svou touhu po poznání starobylosti
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nynjších národ nebo jejich pímých potomk, tím více hoí dychtivosti

dovdti se nco o tch národech, již ped našimi pedky zem ty

obývaly a bud zcela zmizely pomíchavše se s píchozími, i jimi

vyhlazeny byvše, nebo jen malé zbytky po nich zstaly, jež sotva že

živoí, blízky, jak se zdá. jsouce konce, a-li neeká jich nové obrození.

Ze zbytk kulturních vykopávaných v Americe dochází se k mínéní,^

že stedodobé ne prvotnil- národy americké ei svou píbuzný byly

s obyvatelstvem západní Evropy, jež v ní obývalo ped píchodem- indo-

arijského plemene. Jak vysvtliti toto domnlé píbuzenství: Baskr
s americkými -azteky"? Utíkají se ke starým zprávám, k Platonovu

popisu bájené, potopené ^Atlantidy", jež by byla pravlastí západo-

evropských i amerických kmen. Kdo však byli obyvatelé jihovýchodní

Evropy ped Eekv. Tbraky a ímany? Etruskové i Pelasgové, tvrdí

domnnka, jež nechce je uznati za píbuzné národ tch. Kde a jak

široko však sídleli tito Pelasgové? Po celém východním stedomoí až

do ^[alé Asie i^dle F. Saussurea, Kretzschmera, C. Pauliho
,
pokud nebyla

osazena semity, jejichž východisko klade Dr. Glaser do jižní Arábie

a snad ješt jižnji do východní a stední Afriky! nedávno pokusil se

francouzský badatel Xaville o dkaz, že staí Egypané nenáležeK'

k semitm, nýbrž píbuznými byli nynjších ernošských kmenv"
afrických. A Egypt dosud nezvratn se má za kolébku kultury semitské

— a hellenské.

Xení-li mítka a normy pro rozpoznáni starších národv evropských

a asijských od pozdjších pišelcv: iránských, semitských, indo-

evropských, tatarsko-mongolských, tžko je pouštti se ješt dále a

bádati o kmenech ješt starších. A pece i tohoto podjímají se —
v Americe podle posledních vskutku podivných objev. Mnoho hluku
nadlaly v kruzích archeologických objevy uinné vloni professorem

Fulmárem z university chicagské na tak zvaných .,cliff-dwellingách~

v Arizon a Xovém Mexiku a Texasu. Jižní ást Spojených Stát a

Mexiko severní plno je totiž starých praehistorických obydlí jeskynních

obyvatel (troglodytU). kteí bud" v pirozených, nebo v polopirozených,.

poloumlých jeskyních skalních, vysoká ve skále položených a ne-

pístupných budovali píbytky své. Kde jeskyní nebylo, pilepili sami

na vysoké stny skalní malé píbytky své, z kamene stavené na zpsob
orlích hnízd. Vloni v srpnu zmínný uenec prozkoumal jednu takovou
skupinu vzdušných píbytk v „caonu" (údolí) Santa Maria jižn od
Holbrooku na dráze Atctíison-Topeka-Santa Fé. Cliff-d^vellerové postavili

tu asi 20 píbytku na skále vznášející se 900 metr nad ložiskem

caonu (údolí;; útes skály ml asi 30 metr prostranství a strm se

zdvíhal na úboí skály asi 300 metr do výše. Pístup k píbytkm
tvoila uzounká stezka k úboí skály pilepená ted už duby a cedry
zarostlá. V píbytcích z velkých hrubých kamen vystavných nalezeny

kosti živoišné, tak že obyvatelé svá stáda, jež v dolin asi pásli, nebo
zv, již v dolin ulovili, až sem nahoru vytahovali a tu teprv pojídali.

V pirozené jeskyni, jež na 60 metr hloubky táhla se do vnit skily

nalezena ješt celá zásoba lukv a šíp, peste pomalovaných, s barvami
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dosud živ zachovanými, na nkterých lucích vymalovány ještrky a

hadi. Náadí jinde nalezené byly kamenné sekyrky, mlaty, ozdoby

z mušlí a z kamenu. — Nedaleko této zdné osady nalezena osada

jeskynní vysoko ve skále položená. Jeskyn byly upraveny v píbytky
pepažením z kamení a deva, dlažba jejich vystlána kusy deva a

haluzím vypchována. Vysoké jeskyn rozdleny na dv i ti poschodí.

Do vrchních poschodí vystupovalo se asi po žebících, jež obyvatelé

za sebou vytáhli. Také zdné píbytky byly asi na ti poschodí vesms,
a úpln se málokteré zachovaly. Jedna z jeskyní „kaonu" Santa

Maria byla opevnna z pedu zdí sedm stop vysokou beze všeho pístupu

a vchodu. Zdivem byly veliké kameny nkoliknácte tun tžké, tak že

je s podivem, jak a kudy do té výše na ten sráz „clifl-dwellerové"

takové balvany dostali s tmi prostedky, jaké jim asi tehdy naj snad
byly. Ped vchodem této jeskyn nalezen „mound" (mohyla, pahrbek)

tvrdé hlíny. Dv stopy pod hlínou byla vrstva písku na ti stopy hlu-

boká, naež se pišlo na dva žulové pláty kamenné, pod nimiž nalezeno

pochováno lidské tlo v pletivo ..yuccové" zamotané. Sešívána byla

tato yuccová tká nitkami spleten}'mi z páprek peí s vlasy promí-

chaného. Pokud se anthropologického urení tohoto lovka, dle všeho

kostry dtské, týká, pipisují jej dob terciemi, tedy starší, než k jaké

patí nejprvnjší pozstatky lovka v Evrop a Asii nalezené: lebka

je brachycefalní sic, ale s vysedlými elistmi a i jinak staršího zdá

se typu než brachycefalní kostry v Colorado objevené a poátkm
kvaternerni doby patící. Professor Fulmer praví, že jest jistá podoba

mezi touto mumií a známou kostrou „pithecanthropus erectus", tak

že bychom mli co initi s jedním z nejstarších typ lidských. Kostra

však jest rozhodn kostrou lovka, nikoliv pithecanthr. kostrou opice.

— Jiné prastaré pozstatky pedhistorické osady nalezl professor Georges

L. Cole z téže university nedaleko msta Santa Fé v Novém Mexiku.

Jest to rovnž náhorní osada, ale zíceniny jsou velmi rozsáhlé: je to

msto kolossalní 140.000 stop terených zaujímající z kamenných
balvan stavné, jehož zíceniny nezadají nic troskám starých mst:
Theb. Ninive i Babylonu. Osada, totiž poslední její obyvatelé (kteí

dle domnky Colovy zemtesením snad sehnáni byli a odešli do Mexika,

kdež založili íši Montezumv) náleží dob bronzové. Nejvíce nalezených

tu vcí jest z hlíny pálené a o velikém umní hrníském svdících.

Nástroj rezavv, jenž tu spolu nalezen dal podnt ke sporm archeolog

amerických, které asi dob teba osadu onu pipoísti. -— Kostrv v tomto

,,mst mamutím", jak je nazvali, nalezené, svdí o znané v. kosti

lidí je obyvavších: muži byli 8 i více stop, ženy 7 stop vysoké. jMrtvoly

pochovávány svinuté v klubko, hlavu majíce mezi kolena vloženou.

Lebky liší se svvm znanjším délkovým pomrem od lebek dnešních

Indián. — Záhadné dosud tyto objevy americké stavly by praehisto-

rickou Ameriku do jin^V wtla, než v jakém se dosud jevila: njako
nový svt s mladšími j 'acemi než Asie a Evropa, ale jako svt

nejstarší, jehož praobyvatelstvo sahá mnohem dále než kvaternerni

pozstatky lovka evropsko-asijského. Le ani pozstatky „mound
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builder" od velkých jezer ani „cliíf-dweller'' , z jižních stát nejsou

tak dkladné prozkoumány, aby pronesen mohl býti konený úsudek.

A Ameriané jako všude tak i tu asi pehánjí.
V Mexiku pi kopání kanálu pišlo se vloni na pozstatky budov

a rzné ozdobné i chrámové pedmty, jež nezvratn svdí, že objeveny
zbytky staroslavného chrámu Aztek „hujcilopochtli", jejž

obkliovalo 48 kaplí. Mezi jinými vcmi nalezeni bžkové: Chehatla,

boha vtr a Teojanikvy, bohyn smrti. Z etných lebek dtských
jakož i kostí dosplých lidí vedle oltá obtních zejmo, že Aztekové
pinášeli velmi hojn obti lidské. V odkopávání starobylého chrámu
pokraováno i letos, a pokud novodobé msto a spodní vody dovolují,

znaná ást vykopána. Objevy rzných pedmt velmi obohacují kusé
známosti naše o život a kultue silného národa stedoamerického.

Italská vláda koná od loského roku pokusy na trestaneckém
ostrvku Asinaria, jak vyhubiti pro Itálii nebezpenou malarii. Malaria ve
své podstat známa teprv asi od 20 let, kdy léka vojenský Dr. Laveran
v krvi onemocnlých vojínv objevil zvláštní bacilly, jež krvinky ervené
v krvi niily a tím nemoc a smrt, jak se ukázalo, zavinovaly. Pokusy
konány dále, a byli to zvlášt italští, francouzští a anglití lékai, kteí
se výzkumy o malarii zabývali. V posledních letech pidal se k badatelm
tm i známý nmecký bakteriolog Dr. Koch. Léka anglický Dr. Patrick
Mauson vyslovil domnnku, že nositelem nákazy jest hmyz moál
v zemích subtropických a tropických, zvláštní druh moskyt, komár,
který kousnutím na lovka i zárodky malarie penáší, sám jsa výtrusy
bacil malariových zrovna obsypán. Hmyz tento odvažuje se na lovka
pouze v noci, za dne nekousá; proto noní doba jest dobou nákazy
malariové. Výzkumy obrátily se tedy pozdji k tomuto cíli, jakým
zpsobem a odkud hmyz nákazu sbírá a penáší. Shledáno, že zídlem
nákazy jest nemocný lovk sám, z jehož krve se hmiz nassaje. Le
ve lovku samém nákaza by zala sama sebou, ve hmyzu teprv vypíjí
infekní svou sílu. Jedná se tudíž o vj^hubení hmyzu toho. A tu italská

vláda vzala útoišt k petroleji. Moály a kaluže na Asinarii, jež jsou
plemeništm moskyt, polévány vloni dvakrát msín petrolejem a
výsledek byl skvlý, hmyz se neobjevil, a také v trestanecké kolonii
nebylo žádného malariového onemocnní. Letos v pokusích se pokrauje.
Malaria jest dosud nemocí nejzhoubnjší ale na jisté krajiny jen ob-
mezenou. Nezuí v severních a mírných pásmech nad 4. isothermou
severní a 16. isothermou jižní. Ale ani tropická a subtropická pásma sama
nejsou jí v celé své délce nakažena. Austrálie, východní Asie (Japansko)
a celá Polynesie nezná vbec malarie. Za to jejími nehroznjšími pa-
eništi jsou Indie pední i zadní, Sundajské ostrovy, Itálie a nkteré
ásti horké Afriky, ostrovy Antillské (jmenovit Kuba), stední a jižní

Amerika až po Patagonii. Zhoubnost její jmenovit v Indii jest vtší,
než všech ostatních infekcí dohromady. Tak roku V''" "217,255.655
indických obyvatel zemelo jich 4,921.583 na ma ^ — z vojska
anglického v síle 178.197 muž nemocno bylo malarii 75.821. Z Evropan
v koloniích tropických umírávalo díve 13—20 na malarii, nyní pomry

Hlídka. 30
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se zlepšily namnoze v Alžíru, Indii anglické, francouzské i hollandské,

tak že pomr se snížil až na 7 úmrtí na 1000 obyvatel. Domorodé
indické obyvatelstvo však, jež opatením zdravotním a profylaktickým

jest nepístupno, umírá v pomru 17 až IB na 1000 osob malarií.

V Itálii v prmru let 1887.-1897. umíralo na malarii ron 15.000

osob a prbhem roku celkem nemocno bylo malarií pes dva miliony

lidí. Znamenitému bakteriologovi anglickému Dru. Patrickovi Mausonovi
umožnno soukromou podporou, aby podnikl vdeckou výpravu na pro-

zkoumání malarie. Míní na tichomoských ostrovech, jež dosud malarie

neznají (na Sedmoích), bádati o pirozených podmínkách a pekážkách
vývoje malariových bacillu. Tu, kde bacilly budou vydány pouhé

psobnosti pírody, doufá Mauson nalézti bud v íži živoišné nebo

rostlinné pirozeného odprce a niitele bacill, jehož by pak dlužno

bylo nasaditi a pstovati i v krajinách malarií zamoen^^ch.

Dlouho oznamovaný všeobecný atlas zempisný konené
vychází. Jak dlouho trvalo, než eská vdecká literatura zmohla se

na takovou všeobecn potebnou pomcku! A když už jednou se podobné

dílo vydává, myslí si nakladatel i poadatel, vydáme dílo dkladné,

nebo bude musit na dlouho službu konati. Škoda, že u moderních dl
vdeckých všeho druhu tak brzy vhodnost a asovost jejich služeb

pomíjí. Dlužno tu upozorniti na zpsob, jak opatují se taková pomocná
díla vdecká v cizin. Tak na p. všeobecný atlas zempisný oznámil

letos polský týdenník obrázkový „Wedrowiec" jako — pílohu.

Ovšem za doplatek 5 zlatých. Z vyšlých dosud sešit vidt, že dílo

to pravda nevyhovuje všem požadavkm geograíickým a kartografickým.

Ale myslíme, že to nic nedlá. Poláci mají mimo to dkladný a dobrý

veliký zempisný atlas, jenž slouží vdeckým potebím. Ponvadž však

takové vdecky dkladné knihy bývají drahé, nejsou schopny rozšíit

se v nejširší veejnosti! A pece i v této veejnosti nevdecké, všední,

takovou knihu asto potebují a rádi uhlídají.

Podobn jako se všeobecným atlasem má se to s nauným
slovníkem. Naše oba veliké nauné slovníky jsou skuten jen pro

práchnivní v knihovnách. To nejsou díla pro jednotlivce (^zvlášt ny-

njší Ottv), to nejsou díla pro denní potebu, ale monumentální Ale

opravdu vhodný potebám prmrného lovka intelligenta vyhovující

konversaní lexikon pece nemáme. Polské, ruské, anglické, americké

a francouzské listy asto pipadají na vhodnou myšlenku, opatiti své

tenástvo takovým lexikem. Za mírný doplatek, ne-li zcela zdarma,

má etná vrstva publika užitenou knihu v rukách. k níž by se jakt-
živa jinak nedostala. — Nejastjší pílohou ruských list bývají sebraná
díla toho i onoho spisov^atele. Vybírají se znamenití spisovatelé a

tenástvo listu má celého autora v mnohonácti svazcích za rok, dv
léta ve své knihovn. Co se u nás za podobná souborná vydání na-

kladatelé tenástvu penz z kapes nalákají! Ze za života spisovatelova

nebo brzy po smrti jeho, spisovatel sám i rodina jelio chce ze svých
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prací néco míti. jest pirozeno. Ale jedná se o starší autory. Na píklad
v dob jubilea Palackého žádný list nepi-ipadl na myšlenku dáti djiny
jeho svému tenástvu presentem, jak by to uinilo za takové píležitosti

jisté nkolik list ruských! Jsou ty naše listy tak nešikovné, ubohé,

i špinav výdlkáské ? Jak který — bezpochyby! Híšnou zrovna

otázkou v našich pomrech jest, ptáti se: kdy pak asi budeme míti

njakou církevní encyklopedii? Ruský msíník „Strannik"

(duchovenský žurnál) vydává ji j)o svazcích svému tenástvu jako

pílohu. To všecko, co u nás se vítá jako veliký pokrok a vymoženost
— na p. „Vzdlávací bibliotéka" (Pelclova), „Vzdlávací katolická

knihovna", _Illustrovaná knihovna nauná" (Hejdy a Tuka) a podobné
vci dostávají tenái jiných národ as od asu nádavkem! Dobré,

obšírnjší djiny národa — kdy který náš list pipadl na myšlenku
darovat je svému odbratelstvu ? Poláci, Rusové, Francouzi rozšíili

podobným zpsobem statisíce národních djepis mezi lid!

A nikdo neíká, že takové asopisecké prémie nemají valné ceny!

Nejsou také k tomu, aby byly díly písn vdeckými, ale i to bývají.

Pro to tenástvo, jež by k podobným knihám nikdy se nedostalo,

mají cenu takovou, ba vtší než vdecké folianty zavené v knihovnách
a u nesporých maecenat nebo milovník knih.

A nad to pro list sám mže býti lepší a ušlechtilejší reklamy!?
Naše listy dnes, a si pomáhají všemožným radikalismem, strannickým
furorem, rozplameováním nejnižších pudv a vášní, pece vtšinou
sotva živoí. A to listy jak denní, tak týdenní i msíní. Dobe se vy-
plácejících asopis jest velmi málo v naší literatue — krom „Národních
List" a „Politiky", jež mají veliký kruh tenástva, vlastn už žádný,
A i tyto listy jakým zpsobem si k popularit pomáhají, jest s dostatek
známo.

Domnlá bohatost naší literatury spoívá víc v haldách potištného-

papíru (naše venkovské i stoliní noviny) anebo v publikacích, jež na
národ jako jsme my, jsou nerozumným pepychem. A to jsou skorá
všecky naše vdecké knihy — jež jak nedávno jsme dle „Živy" uvedli,

nikdo, pranikdo nete a nekupuje. Vždy se nikdo nestará také, aby v lidu

zájem vzbudil a prpravu založil! A tak pi všech svých ušlechtilých

snahách a úsilí vdeckém i belletristickém zstáváme pece jen velicí

žebráci, ne u porovnání s velikými národy, ale s takovými, jimž
bychom se dávno mli vyrovnati!

Když už žalujeme na své, uvedeme hned i cizí žaloby — pro
potchu. Mostarská „Zora" v dubnovém ísle stžuje si na prázdnotu,

mlkost a neorientovanost srbských politických novin. Nejstarší

noviny srbské, kragujevské, ted blehradské ..Srpske Novin" jsou
v 78. roníku. Tak staré jest tudíž i srbské novináství. „Srpske
Novin" samy jsou nejlepším svdkem, jaké za ti tvrti vku prodlalo
pemny a jaký vývoj k horšímu. Vhlasní druhdy bojovníci za práva
národa srbského, svží, pro vše národní hnutí smysl mající: záhebský
„Srbobran", zaderský „Srpski List", novosadská „Zástava", cetiský
„Gias Crnogorca", o jiných pozdjších menších vtších listech krajinských

30*
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ani nemluvíc, dnes klesly na bezvýznamné lokální listy. V žádném
z nich nezraí se národní život celý, ba ani nejdležitjší události ne-

najdou vždy patiného ohlasu. Redaktoi zaujati jsou bezvýznamnými
malichernostmi osobními z nejbližšího okolí, a svtovou politikou

v Africe, Asii, Americe a Austrálii. Pro tuto svou výlunou místní

politiku mají listy srbské také vesms jen místní odbratelstvo, protože

jiného nic v nich zajímavého nenalezne. „Srbský národ z roku na
rok pokrauje. Dnes má adu svých kulturních krásnj^ch ústav. Tyto
ústavy i u jiných národ docházejí vážnosti a naše politické listy

o nich obyejn mlí. Novosadské listy zpravují sic o pracích ,Srpske

Matice^, ale listy druhých kraj o nich mlí. Srpska kraljevska

Akademia v Blehrad ím dále úspšnji sleduje cíl svj. ale o její

práci ani zmínky v listech politických. V Srbsku je mnoho nauných
družstev, jichž práce pinášejí nesporn koist vd srbské, ale o mnohých
tch družstvech z novin se nedovíte ani jméno, ba ani že existují.

Politické noviny v Kraljevin (království srbském) zídka kdy hovoí
o novosadském srbském národním divadle, a pro politické listy vn-
srbské zase naprosto neexistuje blehradské národní divadlo. A literatura?

Jsou dva ti politické listy, které zajisté horliv oznamují každou
novinku v srbském písemnictví, ale ohromná vtšina novin oznamují
po celý rok jednu dv knihy a to z místního pátelství. Místo literárních,

umleckých a osvtových zpráv mají srbské politické noviny ,všelicos',

,rznosti', ,zprávy ze svta', ,neštstí' a podobné rubriky, v nichž

zaznamenávají všelijaké pikantnosti a všesvtové hlupotiny." — A co

je toho píinou. Tžká je odpov, praví „Zora", ale na jednu okolnost,

jež není píinou, hned odpovídá: není to nedostatek pedplatitel.

Nkteré z blehradských list tisknou se nákladem pti, šesti i sedmi tisíc,

nemohou se tudíž V3'mlouvati, že mají ruce svázány, že nemohou listu

svého pozdvihnouti výše. O pravé píin káže „Zora" uvažovati srbskému
novináskému družstvu v Blehrad.

Dle naší zkušenosti však touto chybou nestn pouze srbský

tisk, ale všecek tisk jihoslovanský, stejn charvatský jako bulharský,

a konené z valné ásti i náš eský tisk. Jest to vadou všech slabých

nevyvinutých národ, bez mocné a široké vrstvy intelligence národní.

Ostatn bulharský obdenník „Btlgaria" (list Cankova a ministra

zahranií Daneva), vede ješt trpí žalob 3^^ o literárních pomrech
bulharských vbec. Píležitost vzal si k nim z tžkostí, jaké nastaly

ve vydávání velmi dobrého bulharského msíníku „Btlgarski
Prgled". Není ostatn divu, že ani taková revue se v Bulharsku
neudržela, kdyžt všech tch asopis má bulharský národ nadbytek.

Také jiný dobrý msíník belletristicko-kritický „Mis ti" musila

zmenšit obsah a objem svj, nechtla-li vbec zaniknouti. Bulharské
revue také dlí se dle stran politických a to je osudné pro n.
Bulharsko churaví píliš silným kvasem mladého hnutí, jež se ze

západu pelilo v mysli mládeže a všecko j)ohlcuje. Socialismus a jeho

theorie a moderna všech smr jest heslem. „Pohlete", praví Btlgaria,

„na poslední ísla našich asopis: samá nová jména, po vtšin
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student, nebo jména beztrestn podvratné názory hlásajících Dance vc
a Jurdanovc fsoc. dem. .. A nadanjší naši spisovatelé se obírají

bud politikou nebo píší ítanky pro školy, nebo dokonce vstupují

do redakcí novin, ímž na ÚDvni našeho tisku klesají na stejný stupe

s pouliními agitátory. Dnes už v celém Bulharsku nespatíte jiného

vtšího vydavatele knih, leda uebnic (ovšem vyjma socialisty —
dodávámej. Na strannickost celého života bulharského stžuje si jako

na píinu smutných tch zjev. Každá strana maí vše to, co .minulá

poala i zamýšlela; na místo, kam by se mli dosazovat literáti

(veejné státní knihovny ve Srdci a Plovdiv, museum národní,

divadlo a pod.}, dosazují "se strannici, politikové, advokáti a agitatoi.

Každá strana pozvihuje své literáty, nemá-li žádného, povznáší lecjakého

škrabala za literáta, intendanta a dramaturga národního divadla a

svvm lidem dává ceny v konkursech rzných fond. — Jeden z nej-

nadanjších lyrik našich K. Christov po dvouleté odmlce pichází

se sbírikou 60 básní, a jaká je to lyrika! Nejdovršenjší náš umlec
verše a básnických obraz zhrubnul zoufalstvím, zhokl egoismem,

všeckv jeho básn jsou samou žalobou a proklínáním své sudby. Ne-

nalézat nikde ocenní, nikde pranikde podpory a pochopení práce své.

Za to vedle moderních zmatených pokus a socialistické propagandy

tiskové rozmáhá se dryanicky tisk, tak zvaný „žlutý tisk", podle

amerického zpsobu, jenž honí se po sensacích, pikanteriích, pornografii.

Jmenovit Stambulovská (ted už zaniklá) .Svoboda- v tom vynikala, a

nov na její dráhu se dávají ,Svobodna Mistl', ,Nov vstník Klepalo'

konen i jiné listy jeví tutéž snahu, tak na p. liberální .Narodni

Pravá- pekládají Zolu ve svém feuilletonu, .Veernja Pošta' popisuje

tajnosti evropských dvori\ ve zmateném, krváku podobném slohu atd."

Dvoákova nová opera >,Rusalka- pijata k provozování

na vídeskou dvorní operu — Dn^; 2.5. kvtna sešel se v Praze sjezd
léka a pírodozpytc eských, tetí toho druhu ve .82 letech.

Pípravy ke sjezdu byly velmi rozsáhlé, a studentská anketa na píklad

vvvolala nevoli i aspo nedorozumní. Le sjezd sám je.st vážnou

událostí vdeckého a spoleenského života národního. K ocenní prací

sjezdových, jež jsou rázu víc jen representaního a ukázkového, se ješt

vrátíme. — Na erven chystá se v Praze vtší výstavka keramického
umní; cizího bohužel. Nebo moderní keramika, pes severoeské

hojné dílny porcelánové, jest pece jen dosud nejokázaleji zastupována

cizinou.

tvrtá tída eské akademie rozepisuje celou adu cen

na díla literárné umlecká: svou vlastní o 2000, 800 a .óOO korun na

díla všech tí umní (slovesné, malíské i sochaské), dále cenu rytíe

Havelky (1600 kor.j na nejlepší práci dramatickou. Podpory studijní

a badatelské vypsány ti (400 ko.) pro každý ze tí odbor IV. tídy,

jakož i studijní podpora Klem. Kalasové (200 K;. — Ve tíd historicko-

jazykozpytné (III.) chystá se \^dání „sborníku hrabte Bawarovského",

Husova „výkladu na desatero*^ (Expositio Decalogi), dva slovníky

staroeské. -Sbírka nísloví Komenského''. -Listv K. Vinaického'*
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a jiné. Dru. J. Karáskovi udlena podpora na zkoumání text staro-

eských biblí.

Prvá tída Akademie vedla dlouho už tichý boj s eským spiso-

vatelem J. Váou, jejž te po nkolika urážlivých dopisech p. Van
rozhodla tím, že píšt od nho nebude nic pijímáno a na nic nebude
odpovídáno. P. Váa rozmrzel totiž sbor I. t. eské Akademie svým
neodbytným nabízením svých pekladví a spis k nákladu, což Akademie
musila odmítati, tvrdíc, že podobných dl nenakládá.

Za velikomysln}' dar císaský pi zízení galerie umní v Praze

podkovaly všecky význanjší korporace eské, také eská Akademie
20. dubna usnesla se ve valném shromáždní o adresse dík.

Nejstarší a nejplatnjší dosud naše spolenost vdecká: „královská
eská spolenost nauk" dle zprávy za loský rok (116.) udlila

z fondu jubilejního, jejž nejmenovaný mecenáš zídil na odmování
eských prací vdeckých (v obnosu 35 000 zl.), už dv ceny v roce

1890. práci docenta eské university B. Nmce: „Studie o dráždivosti

rostlinné plasmy" (vydána vloni na podzim) a letos zoolog, práci:

„O morfologickém významu dvojitých oí u lenovc". Prací na konkurs

schází se ostatn velmi málo: pedloni ti, loni dv (jedna po konkursu);

letoší konkurs vypisuje se opt do konce roku. Zpráva praví o vý-

znamu spolenosti: Uených sborv a ústav se kterými „Královská

eská spolenost nauk" má stálou výmnu spis, jest nyní 405
Z tch pipadá na rakouské mocnáství 67, na íši nmeckou 96, na

Švýcary 14, na Velkou Britanii a Irsko 18, na Nizozemí. Belgii a

Lucemburk 15. na Francii 25. na Itálii 15, na Španly 1, na Švédsko,

Norsko a Dánsko 16, na Kusko 26, na Srbsko 2. na Bulharsko 1,

na ecko 2, na Rumunsko 2, na Indii nízozem. 3, na Japonsko 2, na

Ameriku 93 (!), na Austrálii 7. Starobylá spolenost naše. která prvním
rokem 20. století vstupuje ve 117 rok svého trvání, za tu dobu zjednala

si vážnost v celém svt vdeckém a má ilou zámnu vymožeností

ducha se všemi pásmy a koninami zemkoule.
Velmi živé pení vyvolaly v ruském tisku poslední studentské

nepokoje. Nejelnjší jména z uencv a professor ruských vyslovují se

pro volnjší a svobodnjší správu universit, nechtjí sice zpíma návrat

starého liberálního reg:ulativu z roku 1863., ale aspo nco podobného,

na nynjší pomry pimeného. V petrohradských svobodomyslných

„Novostech" uspoádána celá písemná anketa o mínních jednotlivých

professor. Jeden z posledních dotázaný^ch, len akademie výtený
sociolog J. J. Janžul uvádí vinu podráždnosti studentstva ruského

též na degeneraci sborv uitelských. Praví : Teba uvážit,

že za nynjšího systerau, jak se professoi vybírají (ministrem vyuování),

nezídka potkáváme se s typem professora, jenž nijak nevyhovuje ani

vdeckým ani mravním požadavkm, jaké na klásti teba, a zpola se

nepodobajícího typu professora let šedesátých a sedmdesátých. V nynjší
dob rozsadili mnoho tak íkajíc „quasi-professor". Na kterékoliv

z našich universit najdete nejednoho professora, jenž deset i více let

nenapsal ani ádky. Professor takových, kteí by vyhovovali vdeckému
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censu, dnes máme velmi málo. — J. J. Janžul proto také pochybuje,

že bv náhlá nijaká reforma dala se provésti za takových neutšených
okolnosti. Jen pomalu možno dopracovati se nápravy. To znaí totiž:

víc než horkokrevnost student vinna nedokrevnost '^a ubohost kreatur.

jež ustanoveny professory universit ruských.

V Moskv zízeno vlastn obnoveno) d r u ž s t v c> pro šíeni
národní ruské hudbv; zaizovateli jsou tamní kruhy hudebník.
skladatelv a uitehi hudby.

Petrohradská akademie umní usnesla se uspoádat poátkem
íjna v Petrohrad mezinárodní výstavku .blanc et noir-.

totiž rvtin v dokonalých reprodukcích. Umní rytiny na západ pes
všechen pokrok technikv svtlotiskové a chemické nachází pece jen

etné milovníkv. kteí dokonalé umlecké rytiny cení si ne-li víc. tedy

stejn jako malebné originály. Vvstavka má sebrati nejen zahraniní

vzory dokonalých rvtcv. ale i staré rytiny ru.ské. pokud budou do-

stupný, le i jiné druhv >blanc-noir~. jako kresby, heliogravury. leptané

rytiny, zinkografie a pod.

Po smrti prof. Koinského. jenž od care byl poven úkolem
vvdati za pomoci jinvch botaniku ruských souborný soupis veškeré^
flory ruské, vznesen týž úkol na botanika A. S. Tanjeva. Xebožtík

Koinský poal práci svou kvtenou Sibie, v emž i nástupce jeho

pokraovati míní. Xa prozkoumání tiory sibiské vnováno carskou

rodinou samou 21 400 rublu ve tyech lhtách roních.

Na pání s rzných stran projevovaná, aby se upravila otázka

takzvaných „narodnvch tenij". t. j. veejných pednášek v Rusku,

vydáno nedávno naízení ministerstva vyuováni, jež sice mnohé ne-

jasnosti a libovolnosti dívjší praxe odstrauje, ale pece ruch ped-
náškový poutá brzdou tak zataženou, že málo bude tch, kdož uvolí se

pednášku i kurs njaký lidový- poádati. Ve specialn-vdeckých a

hospodáských záležitostech nebude sice tžko dodržeti podmínky a

obdržeti povolení, he však bude v otázkách kulturních, historických,

státních, sociálních a pod. Pednášející musí pedložiti e svou už

vypracovanou a musí se podle pedloženého outku pesn držeti. ísti
njaké tištné lánkv a pojednám možno jen tehdy, když je ministerstvo

uzná za vhodný. Ministerstvo v^*dává proto seznam tch knih. brošur

a lánk, z nichž možno pedítati, a as od asu poizuje.

Dv zajímavé svtové výstavy oteveny 1. kvtna. V Glasgov
ve Skotsku, jež podle pov.sti toho msta lodaského jest pedevším
výstava strojv a lodních stavebních i strojových poteb. Což jako
zvláštnost vytknouti dlužno, výstava glasguvská jest zaplnna hlavn
dvma státv; Anglií a Ruskem! — V Buffalu. mst nad Niagarou,

zahájená výstava nazvaná panamerická. jest však hlavn výstavou
Spojených Stát pro ostatní Ameriku.

Dne 15. kvtna uplvnulo 400 let od prvního tisku jednoduché
sazby notové: vy-šlo Ib. kvtna I.3OI v Benátkách u Ottaviana

Petruecího da Fassombrone proslulé dílo: „Harmonice Musices Odhe-
caton A", jež nebylo sic prvním notovým tiskem vi\bec, ale prvním
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tiskem notové sazby z jednoduchých kovových typ notových složené.

Zárove však bylo nejistší a nejlepší sazbou notovou, jaká od roku
1440. do roku 1800. z pod tisku vyšla. Byla sazba notová nadále
zanedbávána. Ped Petruccim a i po nm ješt tisk not poizován
dvojí sazbou (naped linek a potom notových typ), nebo notová matice
nesázena ale vyezávána celá jako rytina. Také dnes nejetnjší díla

musikalní tisknou na plotnách inkových; nebc pro moderní vícehlasá

díla sazba opt se stala nemožnou.
Jakýsi bohatý Amerian nabídl se sv. Otci, že mu dá zhotoviti

takový dalekohled, jakého ješt žádná hvzdárna svtová nemá, když
sv. Otec jej pijme a ve Vatikáne pro budoucí vky uchová. Nejvtší
dosud známý dalekohled zhotoven pro paížskou výstavu, jehož tuba
obnášela 60 m. délky, objektiv mil 1-25 m. v prmru. Dalekohled
vatikánské hvzdárny má býti ješt ohromnjším. Le véda si ze

zvtšení rozmr dalekohledu neslibuje už nijakých výhod.
Na mezinárodním meteorologickém sjezdu ve Stuttgarte (1.—3. dubna)

usneseno zahájí též seismologickou mezinárodní spolenost,,
jež by zemtasné záznamy a stanice podporovala spoleným úsilným
bádáním. Výsledkem sjezdu a myšlenky o zemtasné spolenosti jest

asopis „D ie ErdbebenAvarte" správcem lublaské stanice Albínem
Belarem vydávaný; jakož i návrh zíditi v Rakousku podzemní
seismologickou stanici v píbramských dolech, kdež nej-

hlubší hlavní achta dosahuje hloubky 1000 metru. Ve hloubce 1000 metr
bude míti tedy Rakousko svou novou seismologickou stanici — první

toho druhu na svt.
Mozartovo družstvo v Solnohrade poádá opt letos svj

mezinárodní desítiletý koncert Mozartv, jakéž dva pedešle už

poádalo v letech 1881. al 891.

Zemeli: 25. bezna srbský básník Jovan Hic (narozen 1823),
jenž i v bojích za svobodu Srbska i v mladém ústavním život osvobozené
otiny hrál roli vynikající. První sbírku svých ohnivých vlasteneckých
a milostných básní vydal r. 1854., druhou r. 1858. Pozdji vyšlo ješt
nkolik sbírek drobných i vtších prací jeho, z nichž nejproslulejšími

se staly r. 1868. vyšlé „Pastire" a r. 1891. „Dachire". — 25. dubna
zemel (samovraždou) Stanislav Brzozowski, syn básníka polského
Brzozowského, sám básník, jenž s bratrem svým Víncentym vydal
nedávno sbírku znlek „Triumfy". Pispíval do „Žycia" a do „Chiméry"
básnikami moderního smru. — 6. kvtna zemel jesuita krakovský
X. Maryan Morawski, redaktor „Przegladu Powszechnego", kdež
uveejoval své filosofické stati, poutavým, pkným slohem psané, le
pece hluboce promyšlené. Vydána samostatn pak jeho díla „Fílozofia

i jej zadanie" (Filosofie a její úkol), „Celowosc w naturze" (Úelnost
v pírod), „Wieczory nad Lemanem" a nedokonený nejlepší spis jeho
„O áwietych obcowaniu".

V Baltimore zemel poátkem kvtna slavný fysik americký
John Hopkinson, professor university v Baltimore A. R o w 1 a n d. Proslul

zvlášt výzkumy o spektru slunením. Od nho pochází tak zvané
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spektrum mížkové, jehož on první použil ve védé zpsobem velmi

zdokonaleným.
27. t. m. zemel v brnnské nemocnici fará Josef Vejchodský-

(nar. 186oi, dlouholetý pispívatel našeho mésíníku.> Nedávno vydal

peklad .^Následování Krista'', v rukopise zstavil nedokonený život

Krista Pána, pro náš msíník chystal studii o Juliu Zeyerovi, jíž

bohužel už nevypracoval. O. v p.

Školství. Jednota katolických uitel na Morav, tak hanobená

a pronásledovaná v údech svých nejen od „liberálních" kolleg, nýbrž

i od loyalních vrchností, zvlášt školských, založivši svépomocnou
„Zádruhu''. pikroila k dalšímu inu, k vydávání „Vychovatelských

Listu". První dv ísla, zvlášt druhé, ukazují, že vydavatelé zcela

správné pochopili a provésti chtjí úkol takového asopisu, podávajíce

místo vtloukání methodických návod vcné rozbory, místo agitaních

hanopis klidné instruktivní úvahy. „Vychovatelské Listy" rozmanitým

a vybraným obsahem co nejlépe se doporuují.

Snahy a cíle pokrokového hnutí v uitelstvu moravském
osvtlují dvrnici pokroká v brošue, jíž by si mli peísti všichnij

jež mají na škole zájem. Uitelstvo pokrokové vydalo svj program,

na nás jest posoudit vc objektivn a zaujat k nmu urité, vcnými
dvody podepené stanovišt. Za podstatu pokrokového hnutí prohlašují

pokrokái: 1. psobit k tomu. aby se prací pedagogickou zvyšovala

duševní, mravní i hospodáská úrove eského národa na Morav;
2. domáhati se toho. abv se tato práce opírala o výsledky induktivního

badáni pedagogického totiž o zkušenosti získané ve škole i mimo školu;

3. domáhati se toho, aby zákonodárství školské aj nejprve zabezpeilo

uiteli jako vdeckému pracovníku plnou svobodu bádání, vdní a

eejného projevu v záležitostech školských, takovou svobodu, jaké se

tší pracovníci v jiných oborech vdeckých na p. ve vdách lékaských^
hj a pak také samo o zkušenosti ty se opíralo: 4. domáhati se toho.

aby zákonodárství školské zabezpeilo uiteli dostatenou pípravu v-
deckou na škole vysoké; b. zabezpeilo mu dostatené existenní píjmy;
5. a chránilo jeho plnoprávnost obanskou. Za tím úelem doporuuje
místo nvnéjších etnvch list uitelskvch: 1. pedagogický sborník, jenž

by uveejoval pozorování o práci pedagogické, o výsledcích této práce

ve škole i inimo školu, o úincích dosavadního školního vedení na
život celého národa; 2. encyklopedii o pokrocích zvlášt pomocných
vd pedagogických; o. vstník na ochranu obanských práv a spole-

enského postavení; 4. organisaní fond. Doporuujeme takovou organisaci,^

jež by bránila každé strnulosti a která by se vyvrcholovala v jednotném
svazu všeho uitelstva všech škol, jenž moci zákonodárné bude potebné
rady podávati a opravné myšlenky pro žádoucí pokrok a rozvoj práce

vychovatelské.

Nmecké uitelstvo sociálního smru nacionalistického dávno je

sdruženo v nmeckém svazu. Aby smr svj ješt více uplatnili, chtli
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založit íšský svaz uitelských jednot bez ohledu na e a

národnost. Výkonný výbor nmeckého uitelstva svazu Rakouska zamítl

návrh, kterýž nyní bude k rozhodnutí pedložen širšímu výboru a

shromáždní dele^^át.

Opravy mšfanských škol, vlastn zásadní promnu žádají

uitelé tchto škol, jak bylo již v tchto listech zaznamenáno. Všechny
tužby a pání shrnulo nyní v celek a ministru vyuování tlumoilo
pedsednictvo rakouského svazu uitel mšanských škol. Žádajíf:

1. mšanské škole má píslušeti právo, aby vrátila žáka do obecné
školy, vykazuje-li špatný prospch anebo navštvuje-li nedbale školu;

2. nejvyšší poet žák jedné tíd}' nesmí pekroiti íslici 50; 3. m-
šanská škola má býti rozšíena fakultativní tvrtou tídou, v jejíž

uební osnov by byly povinnými pedmty algebra a franina; 4. vy-
svdení mají býti pimen reformována; 5. absolventm mšanských
škol má býti piznáno právo ke vstupu do škol stedních, odborných
a kadetních.

Jak mizí u nás mezi uitelstvem zájem pro eské ideály, jichž

vrcholem je státní právo a prýštící se z nho samospráva eských
zemí, ukázalo se zase v poslední dob, kdy uitelstvo dožadovalo se

vydání íšského disciplinárního ádu. Poslanci-uitelové podali píslušné
návrhy, ale ministr vyuování velmi pípadn a správn ve školském
odboru prohlásil, že tento požadavek uitel je nesplnitelný proto, že ,:

íšská rada není v té vci kompetentní, nýbrž zemské snmy. Teprve
kdyby se snmy zekly tohoto drobeku samosprávy školní, mohla by

;

íšská rada jednati o daném návrhu. Je to zajisté smutný zjev, že

ministr Dr. Hartel je nucen hájiti pravomoc snm proti centralistickým

návrhm uitel svobodom^-slných.

Touha po akademickém vzdlání uitel ástené
splnna v Uhrách. Tam zízen}- státní ústavy pro vzdlání uitel
mšanských škol, jež spojeny s vysokými školami; ústavy, pro kteréž

vydány zvláštní uebné plány, jsou trojtídní. Zárove hodlá ministr

vyuování Vlassics provésti vc tak, aby se žákm dostalo práva konati

jednoroní službu vojenskou a mohli pokraovati ve studiích na stedních
i odborných školách.

Za uitele tlocviku mají býti ustanovováni doktoi medicíny
všude tam, kde není ádn zkoušených uitel tlocviku. Lékam
tm má býti zárove sven zdravotnický dozor nad žáky.

Protektorát školského spolku katolického ve Vídni

pevzal následník trnu arcivévoda František Ferdinand a slíbil spolku

vydatnou podporu. Zárove správn oznail hnutí protikatolické za

hnutí, jehož koneným cílem jsou vlastizradné rejdy protirakouské.

Mužná slova veliký zpsobila poplach v Israeli a pobouila všecek tábor

svobodáský. Eozruch ten je dkazem, že jasný pán nazval hnutí

pravým jménem.
Zcela jiným smrem zabouje vláda v Uhrách. Ministr Vlascics

slíbil zástupcm žid z Liptavského sv. Mikuláše, že vláda jim povolí

60.000 K na stavbu židovského gymnasia veSv. Mikuláši. Z toho



Rozhled. 451

patrno. že pro židy platí v Uhrách jiné zákony než pro Slováky, jimž

ani jediná stední škola nepovolena a peníze na školy složené pobrány.

Abv se zamezilo petžováni studenUi. naídilo ministerstvo uby
výnosem ze dne 20. dubna 1901 . '•356., že na íkolách odborných

vyu o.v áni v luebnách onch ústav týdn má býti vyuováno
jenom 25 hodin místo dosavadních 40 hodin. Uitelové luby nejsou

povinni déle v laboratoích pracovati a IV, hodiny práce v luebn
platí za jednu hodinu ubv. kdvž se jedná o remuneraci za ho.diny

nadpoetní. Za nadpoetní hodiny uebné v laboratoích vymena roní
odmna 80 K za hodinu týdn.

Abv zamezili zízení druhé eské university. Nmci žádají

nmeckou universitu na Morav. Vdí dobe, že nmecká universita

na Morav je nemožná. Jim také o ni nejde. Chtjí tím jenom vládu

zastrašit, abv zízeni eské universitv odmítla. Ti pátelé vdy a škol!

Xa sklonku roku na všech stranách zizují spolky všeliké kursy.

Tak bude od 21. do 28. ervence vela ský kurs v Kolci u Slaného,

a sice bude pro zaáteníky kurs od 22. do 24.. od 25. do konce pak
kurs pro velae zkušenjší. Upozorujeme na kurs uitele velae.

Pi rozdlování cestovních stipendií vzpoml Svatobor si

letos také na uitele. Mezi jinými udleno cestovní stipendium uiteli

básníku Jos. Kallusovi na cestu na Slovensko. Snad by prosplo, kdyby
uitelé astji byli takto vysíláni mezi národy slovanské. Prosplo by
se tím nejen kulturní vzájemnosti slovanské, ale získalo by také školství

eské i literatura.

Némeckv spolek katolických uitel poádá ve Vídni tetí sjezd
uitelský dne 27. kvtna. Jako hlavni eník rázn vystoupil

krom jiných zemský hejtman vorarlberský hr. Rhomberg.
O bíd mezi uitelstvem se asto mluví, ale neví se. že

by pomry bvlv tak hrozné, jak líí je listy uitelské. Než hromadný
útk mladšího uitelstva k jinému povolání a pak rzné událo.sti na-,

svduji. že není všechno v poádku. Tak na p. teme ve -Vycho-
vatelských Listech", že tichý, mírný a piinlivý uitel ídící Fr. Houska
z Budislavi, otec sedmi dítek, nemoha déle snášet bídy své rodiny,

spáchal samovraždu. V Pívoze tvi uitelé opustili školu a vstoupili

do služeb severní dráhv. A podobné zprávv se denními listy jenom
rojí. Pomrv ješt horši než u nás jsou v cizin. A ku podivu, v zemích

ovládaných zcela zednái, tedy svobodái nejistjšího zrna. je nejhe.
Doklad k tomu pináší ,,Zivo^. Tam teme: „Ped nkolika dny do-

stavila se do Basileje tlupa cikánských hudebník, kteí umním svým
vzbuzovali skutenou sensaci. Ctyii z nich postrádali však naprosto

známého cikánského rázu. Zvdavci potom zvdli, že to jsou — bývali

uitelé boloští, kteí vzdavše se vznešeného povolání, jež jich ani ped
hladem nechránilo, odhodlali se. jsouce dobrými hudebníky, pipojiti

se k cikánm. Jeden z bvvalých uitel vypravovali: .Za celých šest

let. co jsem vykonával své povinnosti uitelské, nedostalo se mi do-

hromady takové mzdv, jako nyní za jediný mésic Ostatn nejsme ani

první ani poslední uitelé italští, kteí úad svj opustivše, jiná za-
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mstnání si volí. Celá ada uitel jihoitalských vede dnes radji potulný-

život piíferar anebo provozuje v severnjšich krajinách evropských

obchod s jižním ovocem, který, teba že náleží k živnostem nejmén
výnosným, pece jen lépe se vyplácí než uitelství.'"

Zajímavé jsou zprávy o eckém školství. V království

eckém napoítáno jenom 2^/j milionu obyvatel, tedy ne mnoho více

než na Morav, a škol mají tam 3000 se 165.000 žáky a 350 uiteli

a uitelkami. Na školství vydají 6 mil. drachem. tyi uitelské ústavy

každý rok odchovají 130 uitel. Podle toho je ecké školství dosti

rozvinuté.

Také na Rusi ve školství se jeví nebývalý ruch. V ministerstvu

osvty vážn se pracuje na projektu reformy školské. Hlavn professor

Filipov úinné pracuje návrhy reformy škol obecnýxh, stedních i vy-

sokých podle vzoru školství západnického. Jeho návrhy jsou prý pro-

sycené duchem pokrokovým. Jen aby to nebyl pokrok tak jedovatý',

jaký na západ nám otrávil mládež a uinil z ní bezmocné loutky

nezízených vášní.

O vlivu alkoholu se zase mnoho mluví a ješt více píše. Na
vídeském sjezde se mluvilo drazn proti lihovinám, ale že by se

mlo zamezit soustavné otravování dti v rodinách a vydati zákaz

bezpodmínené platný všude, že nedosplým nesmí se ani prodati ani

darovati lihovina jakákoliv, a návštva místnosti, v nichž lihoviny se

prodávají, nejmén do 16 rok je bezpodmínen zakázána a pe-
stoupení zákazu že se tresce jak na rodiích, tak i na majiteli oné-

místnosti, pokud lze souditi z referát, nebylo vážn žádáno. Nepro-

dávejte dtem lihovin a tabáku, netrpte dti v koalnách sprostých

ani v nóbl salonech, a polovice práce záchranné bude vykonáno.

Poslanec uitel Seitz, hlavní mluví rakouského uitelstva

socialistického, byl okresním radou z úadu svého sesazen. Zemská
školní rada však zrušila usnesení to a degradovala Seitze na poduitele,

ímž mu zárove sníženo služné o 1200 K. Poslanec Seitz se odvolal

k ministerstvu; dokazuje, že taková degradace odporuje platným ped-
pism, ímž vyvolán zajímavý" spor zásadní.

Ze Prusko školství podporuje mrou u nás netušenou, ukazuje

rozpoet školský v království pruském na r. 1901. Pruská
správa vyuování žádá 85.265.261 marek. Pak není divu, že ten

pruský „školmistr" dokáže ledacos, o emž rakouskému se dosud nesní.

Sjezd eských pírodozpytc vyznl v rozhodný" poža-

davek druhé eské university, ato na Morav. Snad nebude

nám dlouho odpírána, ale bylo by záhodno, aby byla do svta lépe

vypravena, než eská technika v Brn, pro kterou není dosud

zakoupeno stavební místo, ani zízeny potebné fondy a dotace. Na
nás brnnské a okolní Cechy je tch vlasteneckých sbírek už trochu

mnoho. Penžní ústavy naše. krom té kaceované Cyrillo-Methodjské

záložny v Brn, neiní takoka nic, eská msta podobn. Studentstvo

ostatn také píliš po socialisticku spoléhá, že se budou druzí o n
starat; kdežto díve si poádalo slavnosti a sbírky pro své fondy

i
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samo. te musí dlat politiku, umravovat lid. potírat klerikalismus a

obtžovat lidi. Po Morav prý nedávno chodil jakýsi agent zrazovat

abiturientm, aby nechodili na eskou techniku do vBrna. nýbrž do

Prahy. Co to?!

Vojenství. Hlavní novoty, od ledna 1900 až podnes
v armádách evropských zavedené, jsou dosti etné. V N-
mecku nejvýznamnjší událostí byla mobilisace oddílv urených pro

ínu. Na jae 1900 zavedená rychlopalná déla a houfnice mají se tam

poprvé osvditi. Pchota podlena (v emž se dosud pokrauje) novou

runicí, model 98 a jedenácti praporm pikázáno po tyech runicích

„strojovkách". Dle našeho vzoru zavádjí v Nmecku horské batterie.

Jízda rozmnožena temi škadronamí jízdních myslivcv a preliminá

pro rok 1901. vykazuje tentýž poet. — V Rakousku od loska
petásaná otázka" rj-chlopalných dl byla letos rozhodnuta a ponou se

nová dla na jae 1902 zavádti. Nejpronikavjší vojenskou reformou

u nás bylo rozšíení jednotného generálního štábu na ob zemské obrany.

Mimo to rozšíen ústav pro výcvik uitel jízdy a škola válená. —
V Itálii u 3.. 5. a 12. pluku bersaglier zízeny nové setniny pro

velocipedisty. Pchota a milice ozbrojeny budou runicí model 92.

Otázka rychlopalných dl letos v únoru pízniv rozešena, neznámo

však, kdy budou dla ta skuten zavedena. Aby se nedostatkm pi
doprav zásob pomohlo, pidleni kon a mezci všem plukm pchoty,

bersaglierv a alpinc. — V Rusku nový armádní sbor pro východní

Sibi utvoen. Pozstává z 20 pších prapor, 10 škadron a 9 batterií.

Za píinou ínských zápletek mobilisovány krom toho vojenské okresy

sibiské: amurský a kvantunský. V souvislosti stojí také pohyb vojska

z okresu kavkazského na afghánskou hranici. Všecky armádní sbory

sibiské (tij obdržely po osmi batteriích strojovj-ch dl Maximových;
místo praporu transbajkalských kozák zízen celý jízdecký pluk a

kozákm donským a orenburským pidleny batterie. Otázka rychlo-

palných dl dosud nevyízena, ale podleno 200 batterií dly systému

Engelhardtova. — Ve Francii nejvýznanjší novotou jest reorganisace

nejvyšší vojenské rady a nejvyšší rady námonické. Ministr války

pevzal pod svou správu též vojsko koloniální. Znova zízeny dva pluky

námoní pchoty, pší pluk a prapor telegrafní. U osmi pluk dragounských
zavedl generál Grallifet kopí. Vydávání nových dél musilo býti pro jisté

pochybnosti zastaveno. Nedostává se mužstva a proto ani letos nebylo možno
tvrté prapory (již dávno povolené) u 52 pších pluk postaviti. —^

ecko
zizuje svoji armádu znova. Jednoduché hlavní velení zavedeno.— Belgie
hledí zastupování ve vojšt odstraniti a armádu sesíliti. — Turecko
pokrauje v novoformaci kurdské jízdy, již r. 1892. zapoaté. Výcvik
tureckého ^ >iska pod pruskými dstojníky pokrauje. Dlostelectvo má
býti firmiAi Krupp znova ozbrojeno. — Švýcary zavedly tyry jízdní

setniny s runicemi ,^strojovkami" systému^ Maximova. Dlostelectvo
vyzbrojeno bude rychlopalným dlem. — Švédsko rozšíilo znan
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brannou povinnost a zmnilo namnoze starou organisaci vtších vojen-

ských tles. Velmi intensivn zkouší se dla všech nových systému. —
Španlsko nachází se po válce r. 1898. v stavu tak zuboženém, že

ze všech nutných reforem nemohlo více poíditi, než školu pro pod-
dstojníky a nkteré menší zmny v organisaci dkladn proidlé
a ode dávna znan zdemoralisované. V stálém vojšt zredukuje se

dosavadních osm armádních sbor na šest, což znamená velkou úsporu.

V as míru bude armáda ítati místo 128.559 pouze 80 000 muž.
Bude tedy pozstávati z 12 divisí pchoty (dosud 15) nebo 24 brigád

(30) nebo 48 pluk (56), z 12 prapor myslivc i20), 24 pluk jízdy

(28), z 8 pluk koloniálních místo dosavadních 4 koloniálních brigád,

ze 13 jízdných dlosteleckých plukv a 3 horských dlosteleckých
pluk místo dosavadních úhrnných 17, z 13 prapor pevnostních dlostelc
(13), z oddlení zákopnického, zdravotního, železniního, telegrafního,

zásobovaciho a balonového. Aby aspo ponkud vyplnilo v zásobách

mezery nešastnou válkou nastalé, nejnovji Španlsko objednalo pro

své dlostelectvo u firem: Krupp 24, Schneider v Creuzotu 24, Vickers,

Sons and Maxim 96 rychlopalných dl a krom toho u Kruppa 288
muniních voz, 35.280 šrapnel,^ 15.840 granátv a 1440 kartá. —
Z mimoevropských stát zbývá Zaponsko, jež dle 'plánu z r. 1896.

pracuje stále na zízení armády dle evropského vzoru a ítá již dnes

tyry armádní velitelství s 13 pšími divisemi nebo s 52 pšími pluky

o tech praporech, s 13 jízdními pluky po pti skadronách a s 15 pluky

polního dlostelectva o 117 batterií. Rozumí se, že nová tato armáda
vyzbrojena zbranmi nejmodernjšími. Pchota má opakovaky systému

Meidži, model 98 (t. j. 1898), kalibru toliko 6-5 mm. Dlostelectvo

vyzbrojeno rychlopalnými dly. Jízda užívala dosud jen hebc žapon-

ského plemene, od jara však hebci zamnni valachy a kobylami. —
Spojené Státy tží ze zkušenosti války roku 1898. a doplují své

skrovné kaáry na jakýsi druh stálého vojska. Obrana amerických

pístav doplnna, ostatn však i ve Spojených Státech uinila válka

na Filipínách tmto opravám pítrž.

Nynjší torby z tele ti ny budou dle rozhodnutí ministeria

vojenství nahrazeny u nás torbami z nepromokavého plátna, a plechové

nádobí, jež se na torbách nosí, bude zamnno za lehí nádobí z aluminia

ili z hliníku. U jízdy nahrazen bude tžký palaš (široká šavle) šavlí

lehí a zrunjší.
V belgickém vojsku zavedena novota, že pro aktivní brance

zaízeny budou pravidelné kursy z oboru vd lesnických, hornických

a pírodopisných. Kursy tyto konány budou ve dvou mstech v rzných
jazycích, a to v Bouillonu francouzsky a v Diestu llamsky. Vojáci,

kteí se po uplynutí služební doby vnovati hodlají lesnictví a ho-

spodáství, budou dle národností k tomu i onomu kursu pidleni.

Spojené Státy severoamerické. Branná moc jejich skládá se

1. ze spoleného vojska a 2. z milicí jednotlivých stát. První skládá se

jen z mužstva skuten (presentn) sloužícího, milice pak z muž, kteí

njaký as bud v míru, bud ve válce sloužili a z tch, kteí se pro
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tyto služby jen na papíe vedou (aktivní a neaktivní milice). Oddíly
dobrovolník se sestaví, když toho nutnost vyžaduje. Dle potu ítá
pchota 30 pluk (dosud 2ú). na Porto Eico 1 pluk a na Filipínách

nkolik pluk tuzemc; jízda 15 pluk (10), oddíl indiánských zvdv
a oddíl tuzemc na Filipínách; dlostelectvo 30 polních batterií (26)

a asi 800 pevnostních dél. Milice sestavena jest v rzných státech

rozdíln a páí se úhrnem na 100.000 muž. Sbory dobrovolné (slouží

ted" aktivn až do 1. ervence 1901) ítají 3.5.000 muž.
Ze spletité organisace ían podáváme toto: Branná moc

Cíny pešla z trojích dob na naše asy. Jsou to: vojska zelené vlajky,,

vojska korouhví a vlastní polní voje. Vojska zelené vlajky jsou po-

zstatky stálého vojska, zízeného v polovici 17. století. Jsou to houfy
ozbrojené gingali (pušky velkého kalibru), šípy, luky a kopími. Rozdlené
po všech 18 provinciích Cíny nemají zelené vlajky jiného na starosti,

než zastávat službu policie a podporovat luzu pi všech výtržnostech.

Mandarini udávají jejich poet na 660.000 mužv, ale že radji peníze

na vojsko zastrí, bude tato íslice znan pehnanou. Vojska rzných
korouhví jsou pozstatky vojenské invase mandžuské (ze 17. století),

nicmén neukázalo se v nich mnoho ducha vojenského v poslední válce.

Jejich poet páí se na 200.000 muž. Zbývají tedy jako „stálé vojsko"

jen oddíly Fang-ying a Lien-chyn. Fang-ying jsou dobrovolníci, vy-
zbrojeni moderními zbranmi a vycvieni nmeckými dstojníky.
Li-hung-ang jest jejich tvrcem. Lien-chyn jsou modern vyzbrojená

oddlení, pi nichž se vycvienými ínskými instruktory ve smyslu

nmeckého „drillu" pracuje. Sílu tohoto stálého vojska uriti jest velmi
tžko, nebo jest nyní siln boxery a vlajkami promícháno; páíme je

na 250.000 muž. Tetina tohoto vojska leží ted" v provinciích Cíli

a Santungu.

O válce jihoafrické vyjímáme z pednášky, kterou onehdy
plukovník Gurko f^pidélen od ruského generálního štábu sborm
boerským) ml ve vojenské akademii Mikulášské, toto: Síly boerské
pozstávají z milice, k níž pináleží všichni muži od 16—60 let. Stálého

vojska nebylo vyjma dlostelce transválské a policejní sbory v Johannes-
burgu a Pretorii. Zmíniti se musíme též o cizích dobrovolných sborech.

Kejlépe osvdily se sbory policejní, majíce již jakousi prpravu. Tak
donutilo na p. 400 policist v bitv u Nicholson Xeeku na 1400 Anglian
ku kapitulaci Seteme-li všecky síly obou republik, pijdeme asi na
52-000; nikdy však nebylo tolik mužstva souasn ve zbrani. Ozbrojeni
jsou Boerové runicemi systém: Mauser. Lee-Metford a Henri-Martini

;

všeho všudy asi 9().000 kus. Dl rozliných systemv a kalibr mli
na 50. Zásobování v moderním smyslu u nich neexistuje, každý jednotlivec

postará se o zásoby sám. Xa šest muž pipadá jeden tžký, 6 nebo
10 pái^y vol tažený vz, tak že každému oddlení pináleží ohromný
train. Bohatství obou republik spoívá jen ve výtžku z dolv a v dobytku.
Všecko ostatní i mouka dováží se z Evropy pes Laurenco-Marquez.
Mobilisace a shromažování vojsk odbylo se bez pedchozího plánu.

Nejvíc transport pohybovalo se na trati Pretoria—Natal, po níž denn
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11 vlak sem i tam jezdilo. Pece však nebylo možno k vli ohromnému
trainu více než 8500 muž za 14 dní dopraviti. Co se velení týká,

má každý kraj svého nejvyššího velitele. Muži jednoho kraje tvoí
„kommando" a toto dlí se na menší oddíly, jímž velí polní korneti.

Všechna kommanda stála zprvu pod velením generála Jouberta, jemuž
k ruce pidleni byli tyi podgeneralové. Rádci na zpsob generálního

štábu neexistují, též nev3'dávají se k pohybu a k boji zvláštní disposice

a rozkazy, ba ani mapek není. Každý vyzná se zevrubn v zemi, zná

vzdálenosti tch kterých míst a improvisuje dle poteby svj vlastní

„manévr". Po mnohém úspchu r. 1881. utvoili si Boerové zvláštní

úsudek o vojn. Zdá se jim dostateným, uvítati nepítele palbou

z pevných posic a dále nic nepodnikati. Teprve po zajetí Cronjeov
pizpsobují svou taktiku drobné válce, a jest De Wet prvním, který

v tom smyslu válil. Cronje oekával na Modderu zarputile anglický

útok z pedu. Zvdv pak, že mu již obešli levý bok a vtrhli do

Kimberle3"e. nepozbyl rozvahy, ale osudným stalo se pro nj, že mu
Angliané odali pes polovici koní. Jinak by byl lehce k severu unikl

a Bloemfonteinu zacházkou dosáhl, ale tak nemohli nezvyklí pšáci
dost rychle v ped a vykonavše 50 kilometr ve tyech dnech, byli

již zaskoeni. Tu zstal Cronje ješt po deset dní na Modder-Riveru,

až unikli všichni jezdci. Když se konen dne 27. února vzdal, zajali

Angliané z jeho 8000 muž pouze zbylé 4000. Tedy ani dla ani.

trén, jedin jen nedostatek koní zavinil jeho kapitulaci. Co se nynjšího
stavu války týká, nemyslí plukovník Gurko, že by Boerové poítali

s tím, aby Anglii pemohli, ale myslí, že Angliané oehahnou, že je

to vysílí a nahlédnou-li konen, že se jim válka nevyplatí, snad sami

ustanou a republikám pijatelné podmínky míru nabídnou. Jak správn
tu poítáno, ukazuje se již dnes, kdj^ možno íci, že cena dol, z nichž

Anglie ztráty hraditi chce, ani tetinu všech výdaj neobnáší a že na
jiné odškodné v zemi tak zpustošené ani pomýšleti nelze, a to práv
anglickým kramám nevoní. Veškeré ztráty Anglianv obnášely až

do 1. dubna t. r. (dle ministeria války) 60.625 muž. poddstojníkv
a dstojník, nepoítaje v to nyní nemocných a ranných.

4
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HLÍDKA.
Náklad na obecné školství moravské.

Napsal Albert Bertid.

Chci tu dle úedních listin podati statistiku nákladu vnovaného

na školy obecné a mšanské na Morav vetn moravských obvodu ve

Slezsku od platnosti školského zákona íšského ze dne 14. kvtna 1869,

pokud se týe, školského zákona ze dne 24. ledna 1870 17. z. z. až

do roku 1898.

Kišský zákon školský ze dne 14. kvtna 1869. zejména ustanovení

jeho o zizování škol pinesl poplatnictvu obti, jichž rozsah objevuje se

nám pímo neuvitelným, tak že bych váhal skoro dotyné íslice

vysloviti, kdybv to nebylo jak se íká erné na bílém, kdyby íslice

dotyné nebyly úedné zjištny.

Vyšetení stalo se statistickým zemským úadem markrabství

moravského, jenž podjav se vytknutého úkolu, pomocí dotazník zjistil

následující data o nákladu, jehož vyžadovaly stavby budov školních

na Morav a v moravských obvodech ve Slezsku:

Od roku 1869. vetn do roku 1898. postaveno 1305 nových

budov školních a 871 bu pestavno, bud" opateno pístavbami.

Náklad, kterého budovy školní v naznaeném období vyžadovaly,

obnášel 21,409.738 zl., ze kterého pipadá na novostavby 16,962.995 zl.,

na pestavby a pi-ístavby 4,446.743 zl.

K celkovému nákladu 21,409.738 zl. pispla zem Morava obnosem

687.993 zl., stát 11.00:3 zl., fondy a nadace 414.362 zl.. soukromníci

dobrovolnými píspvky, odkazy a pod. v úhrnné summ 2,035.624 zl.

a konen obce 18.260.759 zl. Uvážíme-li. že píspvek zem 687.993 zl.

zcela a píspvek soukromník 2,035.624 zl. z vtšiny plynul na bu-

dovy školní z kapes poplatník moravských, shledáme se s obnosem

20,984.376 zl., jejž lid moravský sám pinesl na oltá výchovu a vzdlání.
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Tato summa však je toliko skrovnou ástí obtí, které náš lid

školství národnímu od platnosti nových školských zákon pinesK

bereme-li též zetel k nákladu na udržováni školnich budov, na pomcky
uebné a jiné poteby vcné a hlavn k píspvkm obcí na platy

uitelské; nebo píspvky tyto poínaje rokem 1871. jakožto rokem

platnosti zemského školského zákona ze dne 24. ledna 1870 . 17. z. z.

až do roku 1898. inily dohromady 42,000.000 zl.

Ponvadž uvedený zemský zákon školský s platností od r. 1871.

byl vydán na základ školského zákona íšského ze dne 14. kvtna 1869.

piísti jest ovšem tento ohromný- obnos na vrub a jako následek škol-

ského zákona íšského.

Ale ani tmito íslicemi není vyerpán celý náklad na školství

národní, nebo piteme-li ješt znaný píspvek zem na platv a

požitky uitelské mimo dotený již píspvek na stavbu škol v obnosu

41,0000 zl., jenž touže poplatnou silou musil býti sebrán, dojdeme

soutem onch tí hlavních obnos k pekvapujícímu výsledku, dle

nhož školství národní na Morav a v moravských obvodech ve Slezsku

vyžadovalo v období od roku 1869. až do roku 1898. v celku, t. j.

zahrnujíc v to náklad školních budov, jiných poteb vcnvch a požitky

uitelské, okrouhlou sumiku 103,000.000 zl., obnos to, jenž propjuje
lidu našemu plného oprávnní, aby školní budovy, stánky zasvcené

ušlechtilé snaze výchovu a vzdlání, skvly se pod zlatými písmenami

hesla ..Národ sob." — O tom. jak objevoval se náklad školství národ-,

ního v jednotlivých letech, podávám tuto tabulku:

I
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Symbolické knihy protestantské.

Píše VÁCLAV Oliva. i. d.)
,

h) Nicejsko-caihradské vyznání víry.

(Sviubolum nicaenviin; niaeno-eonstautinopolitanum.)

a) Djiny.*)

1. Mimo symbolm apoštolské, jež ve stedovku též symbolm
menši (s.. minus) slulo, povstalo hlavn na východ proti rozliným

kacím symbolm vtší (s. maius). Je to vyznání nicejsko-caihradské.

Vzniklo pak, jak slovo samo poukazuje, na koncilu nicejském r. 325.

a rozšíeno bylo v nynjší tvar na koncilu caihradském r. 381.

2. Když arianismus na východ nabyl mnoho pívržencv a církev

Kristovu ohrožoval, tu císa Konstantin poradiv se s biskupy a do-

rozumv se s papežem Silvestrem, svolal všeobecný snm církevní do

Niceje, kdež spory s ariany mlv býti odklizeny. Biskup sešlo se

250—318. Synoda byla svolána ke dni 20. kvtna 325. Slavná sezení

zaala 14. ervna téhož roku; symbolm bylo složeno 19. ervna. Mnozí

z pítomných biskup byli muži svatí, bezúhonní, pozdjší muenníci.

3. V symbolu nicejském, jež jest výsledkem dlouhých bojv a úvah

proti arianismu, bvl zvlášt lánek o Synu Božím rozšíen a dogmaticky

precisován. Arianismus zavržen a anathemisován.

4. Roku 381. aby se církevní pomry v Caihrad uspoádaly,

víra nicejská utvrdila, arianismus i s výbžkem pneumatomachismem

zavrhl, svolal východní císa Theodosius biskupy svého území na synodu

do Konstantinopole. Sešlo se jich 150 pravovících. Symbolm nicejské

bylo rozšíeno (v nicejsko-caihradské). božství Ducha svatého proti

pneumatomachm obránno a anathemata obsažená v symbolu nicejském

vynechána.

5. Od as snmu caihradského roku 381. symbolm nicejsko-

caihradské neobdrželo žádné zmny. O jeho odprcích tém ne-

možno mluviti.

^. Text. 3)

1. Mnozí domnívají se, že podkladem symbolu nicejského jest

formule Eusebiova, nebo formule tato jest velmi podobná symbolu-

') Kryétfek d. c. ; Burg á. c. ; Hahn d. c. ; »Kirebenlexikon«; Brockhaug atd,

») Kecky text u Dr. L. Hahna: ^>Bibliothek der Symbole- atd., p. 162. Peklad

Dionysia F.xigiia, str. 16.5.
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2. Symbolm nicejsko-caihradské pvodn složeno bylo ecky;

pozdji peloženo do latiny.

3. Mezi uenci nové doby povstal spor, zda 150 pítomných

biskup na snmu caihradském samostatn nicaenum rozšíilo a tu

podobu mu dalo, jakou nyní má a v jaké uvedeno jest v aktech

koncilu chalcedonského, i zda jimi bylo pouze uspoádáno a po

njakých zmnách vzato z Epifaniova Ancoratus. Spor jest nerozhodnut.

4. Úední nynjší text nachází se v Missale Romanm.

Y) U ž í v á n í.

1. Symbola tohoto užívalo se na západ pi ktu Eek tam bydlících.

2. Do mešní liturgie církve katolické bylo pijato nejprve na

východ, a to asi poátkem šestého století. Na východ totiž heretití

monofysité koncem pátého století poali užívati pi svých bohoslužbách

symbola nicejského, a tu z oposice orthodoxní výchoané zavedli

symbolm nicejsko-caihradské, rozdlené na zpsob apostolika ve

12 lánk.
3. Dle pedpisu koncilu v Toledu (589) bylo toto symbolm

s dodatkem filioque zavedeno též do liturgie mozarabické ve Španlsku.

4. Do mešní liturgie ímské (po evangeliu) bylo všeobecn a

autoritativn pijato teprve po r. 1014. Od té doby užívá se v tomtéž

zpsobu podnes.

5. Církve protestantské (vyjma reformované) symbolm nicejsko-

caihradské pi svých bohoslužbách podržely. Luther dop.orouel, aby

pi velkých službách Božích místo symbola nicejsko-caihradského se

zpívala píse: „Wir glauben all' an einen Gott", ale myšlenka jeho

u orthodoxních se neujala. V nejnovjší dob pak jsou orthodoxní

protestante toho mínní, aby pi velkých službách Božích po evangeliu

bu apoštolské nebo nicejsko-caihradské symbolm od pastora a vících

spolen se íkalo, aneb aby pastor je pedíkával a vící opakovali.

6. Symbolm toto jako officielní pijato bylo i do agendy církve

evangelické z roku 1895.

o) Význam.

1. Katolická církev váží si symbola nicejsko-caihradského tak,

že užívá ho tém denn pi mši svaté.

2. Význam jeho v církvích protestantských podoben jest významu

apostolika. Jest pravda sice, že proti nmu nebouí se tak jako proti

apostoliku, avšak dá se to snadno vysvtliti. Padne-li apostolikum,

padá i symbol nicejsko-caihradský. Opak platí též.
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3. Pozoruhodným jest. že církev protestantská v symbolu tomto

místo _v církev katolickou" modlí se _v církev kesanskou."

£) Xicaenum a unitas Ecclesiae.')

1. Svmbolum nicejské obsahuje slova: unam. sanctara, catholicam

et apostolicam ecclesiam, jež od lutheranii byla peložena: 2) (vím)

T jednu, svatou, kesanskou, apoštolskou církev.')

2. Jest jedna a táž víra, již všickni vyznávají, praví Joachim
Ventura,*) jedna a táž mravouka, dle níž všickni v život íditi se

mají, jedna a táž vnjší bohopocta, slavení jedné a téže obti na celém
katolickém svt, je stejný úad pastýský, stejná pastýská moc.

jež všude u katolík platí, vrcholící v jedné nejvyšší hlav, jež

všecky jednotlivé církve spojuje v pekrásný, pevn sevený, organický

celek, v jeden organismus, v jedno tlo. Jen v katolické církvi vidíme

dv až ti sta milionu kesan, jež po celém svt roztroušeni žijí,

nespojeni ani politickou ani jinou lidskou páskou, ale páskou duchovní,

nadpirozené nauky i nadpirozeného úadu pastýského, jemuž všickni

v dobrovolné poslušnosti se podrobují: všickni tvoi jen jeden ovinec,

jedno stádo, jen jednu církev. Pi takovéto majestátní podívané, jež

jedinou jest na celé zemi. pi zázrané jednot, jež veliký a ve všem

ostatním valn se lišící poet lidstva spojila v jednu víru, v jednu

mravouku, v jednu bohopoctu, pi církvi, kde jednotná pítomnost

i innost Ježíše Krista tak jasn a zejm se jeví, musil by ovšem

lovk za jasného dne opravdu oi zavf-íti a schváln nechtíti vidti,

kdyby ješt popíral, že tato veliká církev se svou mohutnou jednotou

v uení i v úad pastýském není jedinou a pravou církví Ježíše

Krista, jediným a pravým Jeho ovincem.^)

o. Jediná katolická církev, doznává E. Trultsch,^) pemohla

nadvládu vždy víc a více priostujícího se principu národnostního.^)

') J. Rohm i\. c. 80 nn.

») MiiUer, ,Die symbol...*, str. 30, R2. XLIX.
') I v apostoliku ioatholicam' peloženo -kesanskou* církev (vím). Srv. výše

o apostoliku.

*) »Die Parabeln des Evangelium?. > Regensburg. 3. 181. (Z roku 1871.)

*) Der Katiiolik<', 188G. 1, 383 nn. — P. de Ravignan, . Conférences. * 2. éd.

Paris 1867. 2, 302 nn. — P. Schanz, .Apologie des Christenthums.* III. (1888.) 74 nn.

—

iDeutsche Zeitschrift fiir christliche Wissenschaft und deutsches Leben.* 1857. 365 n. —
»Ailgemeine evangelisch-lutherisehe Kirfhenzeitung.a 1877. 601 nn. — iStimmen aus

Maria-Laach 1894. 47, 627.

») .Preussische Jabrbiicher« 1895. 81, 215.
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4. „Církev ímsko-katolická se svým zízeným stedem, papežstvím,

má ráz kosmopolitický, evangelická však má své trvání a oprávnénou

samostatnost v církvích zemskvch. jichž poátek vznikl až po odchodu

ze špýrského íšského snmu roku 1526. Uzavená forma evangelické

církve na nmecké pd jsou církve zemské." ^)

5. Ze systém církví zemských souhlasí s Písmem a vlí Boží,

musí se teprve dokázati. Ze není ani jediné církve zemské, kdež by

všickni kazatelé jedno uení hlásali, je známo. 2) Je to ponejvíce svtská

moc, jež církve zemské udržuje.') Proto pemnozí z jejích len, jakmile

vlaist opustí, opouštjí i církev.

6. Jak „Nový církevní list" sdluje, náleží ze 300.000 žijících

Švéd ve Spojených Státech amerických dobré dv tetiny tajným

spolkm. „Synoda augustanská" (Augusta-Svnode, pívrženci nezmnné
Confessio Augustana") itá 160.000 len v 680 církvích s 369 pastory.

Mimo 21.000 methodist, 14.000 baptistv a 6000 svobodomyslných

jest i nkolik episkopalistv a adventist.*)

cj Symbol sv. Athanáše,

(Symbolm athanasiaaiim : Athanasianiun : (^iiicuuqiie.)

a) Djiny.

1. Tak zvané symbolm sv. Athanáše^) (298 — 373) považovalo se

po celý stedovk za dílo sv. Athanáše. jež dle nkterých složeno bylo

za jeho vyhnanství v Trevíru, dle jiných na synod ímské (r. 340.)

a podáno papeži Juliovi a ješt dle jiných na žádost císae Theodosia.

Dnes vdecky jest dokázáno, že sv. Athanáš jsho pvodcem není.^)

nýbrž že povstalo teprve za bouí nestorianských a monofysitských.

První myšlenku tuto pojal roku 1642. G-erhard Jan Vosz, obyejn
Vossius zvaný.

2. Pipisovalo se Hilariovi z Arles {f 449). Vincenciovi z Leringu

(f 450), Vigiliovi z Thapsu (y ku konci pátého století), Venantiovi

í

>) »Neue kirchliche Zeitschrift.* 1894. 922.

*) I. Kor. 1, 10: Piosím pak vás. bratí, pro jméno Pána našeho Ježíše Krista,

abyste jednostejn vSickni mluvili, a aby nebylo mezi vámi roztržek: ale abyste byli

dokonalí v jednostejném smyslu a v jednostejném mínní.

*) Maurenbrecher, »Studien und Skizzen zur Geschichte der Reformationszeit*.

1874. 348.

*) »Allgemeine Zeitung'^ ze 17. srpna 1893.

•) Existuje skuten vyznání sv. AthanáSe. jež však jinak zní.

*) Dr. A. Podlaha, »asopis katol. duchovenstva «, 1893. 435.
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S

Fortunatovi (f 603) a j. Než s jistotou sotva kdy se rozhodne, kdo

jest jeho autorem.

3. Rovnž neví se nic o krajin, kde vzniklo. Nkteí praví,

že povstalo v jižní Francii i Burgundii, kdež se ho užívalo pi návratu

arian do lna katolické církve, jiní (Quesneli dokazují, že vzniklo

v severní Africe. Jisto jest. že koncem šestého století církev západní

již ho užívala, snad tedy pišlo z Francie.

4. Nápis: symbolm sv. Athanáše jest i nyní správný, nebof

podává vrn uení, jež sv. Athanáš ve svých spisech hlásá. Jako

7,athanášské" uvádí se stále již od roku "i 72.

3 Text.i

1. Nejstarší záznam symbola sv. Athanáše uvádí se u Caesaria

biskup arelatský. - 469. t 542 v ei, jež v mnichovském codexu

Ms. latin. 5513 výslovn témuž se pipisuje. Nalézajíf se tam slova:

Sermonem Athanasii episcopi de fide Trinitatis. cuius initium est: Qui-

cunque vult.-

2. Nejstarší rukopis jeho jest psán koncem šestého století.

Latinsky uvádí se v aktech koncilu aduského 670.

3. Nynjší officielni jeho text jest v Breviarium Romanm u Primy. ^)

Y U ž í v á n í.

1. V katolické církvi od století devátého pro svj bohatý obsah

obsahuje v celku uení o nejsvtjší Trojici a vtlení Syna Božího,

stanoveného na tvech prvních ekumenických synodách považuje se

za podklad a pravidlo vrouné.

Klerikové byli zavázáni pod tresty, aby nauili se jemu nazpamt.

') Latinský u Dr. L. Hahna 1. e. pag. 175—177; ecký j). 264. Tamtéž je text

i jiného sv. Athanáši pipisovaného symbola (pag. 266). Nmecké peklady tohoto symbola

z 9. stol. se zachovaly do dnes. Srv. Jíassmann, »Die deutschen Abschwómngs-, Glaubens-.

Beicht- und Betformeln voní 8. bis zum 12. Jahrhundert.« Leipzig 1839, pag. 88— 107.

—

MuUenhoJt-Scherer, »Denkmáler deutscher Poesie und Prosa aus dem 8. bis 12. Jahrhundert.*

2. Auflage. Berlin 1871, pag. 159, 516. »Již rukopisy dokazují složení celého symbola

na konci 8. století.* — Loofs v »Realencyklopádie fiir protestantische Theologie und

Kirche.í 1897. II., ptig. 183.

^) Br. L. Hahn 1. c. p. 175. Dle Caspariho (»Quellen . ..c) v 6. století; dle

Swainsona (sThe Nicene and Apost. Creeds; etc, 1875) teprve kolem roku 850 ; dle

Ffoulkesa (»The Athan. Creed*, 1871) na konci 8. století; dle Haniacka (»Dogmen-

geschichte«, II., 3. Aufl., p. 297) successive x>ovstalo a platnosti nabylo (první polo^^c€

v 5. a druhá v 8 a 9. století).

') O jeho recitování {Dr. A. BrycJda, .^Vademecum*, jj. 364); Laudabilis est

consuetudo symbolm Athauasianum Stando recitandi. Die 23. Dec. 1624 rozhodnuto ímem.
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V liturgii nachází se v Prime (de dominica) a v Exorcismus.

obeessorum.

2. Luther v „Liber visitationum" si peje, aby ve vesperách, jež

tehdy lutherané se ješt modlili, po lekci se zpívalo „Magnificat" neba

„Te Deum laudamus" nebo „Quicunque vult salvus esse."

3. Ve stedovku v mnohých katolických chrámech ve Francii

recitovalo se denn.

4. Protestante pijali je všeobecn až na Antitrinitáe.

V Anglii užívá se ho podnes.

o) Význam.

1. Katolická církev váží si athanasiana velice, nebo jest, jak

protestante s rozhoením vyznávají, dogmaticky „nejostejší". Církev

katolická práv proto je vysoko cení.

2. Protestante pijavše je, oznaili tím, že má velikou dležitost.

V Anglii modlí se ho o Vánocích, na Zjevení Pán, o Velko-

nocích, na Nanebevstoupení Pán, o svatodušních svátcích a vbec
o vtších slavnostech. Mnohdy se i zpívá. \i V nejnovjší dob frakce

liberální vystupuje proti nmu a chce je odstraniti.

Nmetí protestante vážili si ho sice mén než anglikani, avšak

pece ho neodstranili docela. V dob nové vŠak ráda by se ho jakožto

„nepohodlného" církev protestantská v Nmcích zbavila.^) A tu právem

píše protestant Achelis:^! „Obecn známý nmecký (protestantský)

peklad (se. symbola sv. Athanášei zfalšoval text, když ,catholicam

fidem' peložil ,pravou kesanskou víru'." A dále:*) „Jest dle evange-

lického pojmu víry skutenou pravdou, že každý, kdož spasen býti

chce, pedevším katolickou víru pevn zachovávati musí a že každý,

kdož jí práv a ist neopatruje, jist na vky zatracen bude? Totiž

katolickou víru, jež, jak poslední vta praví, v tomto symbolu se

obsahuje; kdo jí pevn a vrn nevyznává, nemže spasen býti . . .

O tom nedá se ani rozumovati ani neho na tom mniti. Avšak dvojí

z toho ješt plyne: 1. Ze z evangelick}^ch kesan jen málokteí

spaseni býti mohou, platí-li tento symbol a obsahuje-li pravdu . .

.

2. I to je zjevno, že se týe závaznosti symbol, pojímáme-li ji ponkud

=•) Alt, »Der kiíchliche Gottesdienst.« Zweite Auflage. I., 595.

«) Achelis, »Zur Symbolfrage.« Berlin 1892, p. 19.

*) »Zur Symbolfrage. « Zwei Abhandlungen von Z>. Chr, Achelis, Professor der

Theologie an der Universitát in Marburg. Berlin 1892, p. 20—22.

') O pokusech podobných jedná »Neue evangelische Kirchenzeitung*, 1872,

p. 495 a 560.
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právnicky, octli jsme se ve strašných soutskách. Máme viti a uiti,

jak symboly pedpisují, nevéíme-li a neuime-li tak. povolá nás

k zodpovdnosti církevní zízení: uíme-li a víme-li tak. tu teprve

bude nás k zodpovdnosti volati ne sice církevní zízení, ale vyšší

instance, totiž evangelická vrouka, jež praví: .Vím. že jsem híšníkem

a že Pán Ježíš mne spasí' . . . Ješt tetí bych mohl pipojiti. Je zejmo,

že jak vše se jeví, symbolm toto nemohli bychom za evangelické

symbolm uznati a že spíše v interessu evangelické vírv a církve

bychom k tomu psobiti mli. abv jednoduše ze ady evangelických

symbol bylo škrtnuto.'" A podobné píše Reichel:^ „Musím doznati,

že srdce mé se hrozí, když tato slova isc. symbola sv. Athanáše tUy

a že nemohu pochopiti, jak evangelická církev spásu svých údv od

pijmutí takového symbola závislou initi mže." (P. d.)

Víra a nevra vzhledem ku zdaru spolenosti.

z polštiny peložil Betisl.a^v Skalský. (. d.)

Proto zavedeny satky civilní a vládní knihy narození a smrti

závazné pro všechny a neodvislé od náboženství vyznávaného a v oích
vlády postaující i pro katolíky. Pu dokonání té reformy úpln neshodné

s kanonickým právem, poato se sekularisováním duchovních statk;

nebo zdálo se vlád nespravedlivým, aby církev mla majetek nemovitý,

který ani biskupové ani pedstavení kláštera nemli spracovati bez

svolení Apoštolské stolice.

Konfiskujíce duchovní statky a dávajíce sluhm církve skrovné

služné, získali nejen ohromné zásoby penžní, nvbrž postavili i sluhy

církve v ohledu materielních prostedk k životu v úplnou odvislost

od vlády, jež každé chvíle mže udníti podpor}* vyplácené jakoby

z milosti.

Avšak ani to nepostailo vlád, strachující se o svou hegemonii^

i pi materielním oloupení církve a po zbavení jí všeho vlivu bila jí

do oí klášterní káze, jež pi horoucí víe a duchu obtavém inila

z eholních shromáždní ohromnou morální sílu. schopnou ve svdomí
lidu eliti rozkladné psobnosti vlády. Proto, stojíc prý na obranu

osobni svobody, svtská vláda zabránila obanm vstupovati do ád
>) Reuhel v ^-Christliche Wel- 1890; . 39.
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a žíti spolen pod zvoleným pedstaveným, pedstírajíc, že ádové
sliby, zabavujíce individuelni svobodu, odnímají obanskou neodvislost

a slepým poslušenstvím mní lidi v nerozumné stroje, které mohou
velice škoditi íši. Kdyby tomu i tak bylo, tedy, aby se zabránilo všemu
nebezpeí, stailo by zabrániti eholníkm bráti úast na život ve-

ejném, odntím jim jak inného tak trpného hlasu pi volb a nepi-

puštním jich k žádným státním úadm ; ehož oni sami dobrovoln

se zíkají tím, že se zasvcuji Bohu. Tak však nesmýšlejí obránci

obanských svobod: dle jejich mínní bylo spravedlivo rozpustiti existující

již ehole, skonfiskovati nejen nemovité, nýbrž i movité jejich jmní,

zabrániti jim pro budoucnost žíti spolen za úelem náboženským, na

doplnní pak ironie, nedovoliti o vše oloupeným a na ulici vypuzeným

eholníkm ukázati se v habite pes to, že nedali jim jiného odvu.

Z eho tedy budou žíti dál ty šastné obti liberalismu, z nichž mnoho
již úpln sílu ztratilo? O to se velkomyslná svtská vláda nestará,

ani neráí starati, soudíc, že když jim dovolí sloužiti každému, jen ne

Kristu, že uinila pro n až píliš mnoho se svého stanoviska.

Nemnoho laskavji zachází atheisté i s duchovenstvem svtským,

pokud jim to oportunismus dovoluje. Ponvadž do škol veejných

chodí dti rzného vyznání, proto vláda jménem svobody svdomí
zabránila sluhm církve vykládati náboženství ve všech oborech uení,

obávajíc se, aby pítomnost knze ve škole nestala se jistým druhem

morálního nátisku ani v takovém pípad, když jak rodie tak i dti

o vyuování náboženství prosí. Kostely prý jsou proto, aby se v nich

mluvilo o víe, školy však mají býti jen pro svtské vdy. Svou však

cestou — zajisté aby osvobodili duchovenstvo od rozpak se správou

spojených — i kostely dány za majetek obcí, tak že jestliže vtšina

osadník nkde ukáže se býti atheistickou, bude obrácen píbytek Pán
v divadlo nebo hostinec a úcta Boží znova se bude ukrývati po kata-

kombách nebo jeskyních jako za as pohanských pronásledování.

V íších nejvíce v duchu atheistickéra pokroilých mocn již doléhají

na vládu, aby duchovenstvu katolickému úpln odekla vyuování;

nebo náhledem krajních liberal jest, že náboženství, jež dosud se

zachovává, jest nelogickým anachronismem, smutnou pozstalostí ze

stedovku, kterou teba bezprodlen odstraniti. Vlády dosud váhají,

bojíce se naraziti na masy vícího lidu; avšak po petržení té poslední

niti, která ješt moc svtskou s duchovní spojuje, uskutení se v celém

rozsahu velká idea atheist, svobodná církev ve svobodné íši; nebo

sluhové Kristovi, osvobozeni ode všech starostí doasných, zbaveni konené
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odvu, stravy a písteší, úpln svobodn budou moci oddávati se

svému nadpirozenému povolání, pomocí ist duchovních prostedk.

A není to nikterak njaký horoskop daleké budoucnosti, nýbrž makavá

skoro skutenost, nebo dosti jest, pohlédneme-li na to, co se dje již

dávno v Itálii a ve Francii, abychom se pesvdili o pravdivosti

pedstaveného obrazu. Avšak ím pak se dje, mže se zeptati tená,

že práv ty staré, ba nejstarší katolické íše s tak šílenou nenávistí

vystupují proti církvi? Smutná stránka se tu jeví — odpovídáme —
stránka naší zkažené povahy, dokazující opt. že není horší tvrdo-

šíjnosti nad tu, kterou psobí v srdci vrolomná zráda. Hleme na

dorostlé syny. v nichž touha po svobodném užívání ohluší vrozené

k rodim náklonnosti: Nepestanou na opuštní domu rodinného a

petrhání svazk závislosti vi tm, kterým jsou povinni životem a

výchovem, nebo tehdy musili by vlastní prací dobývati si jmní a po-

stavení ve svét, ježto nepomrn výhodnjší pro n jest vypuditi

rodie z vlastního jejich domu, když si byli pivlastnili majetek na-

stádaný od nich. A ani tu není konec. Láska vrolomná nemže býti

lhostejná, ona musí zmniti se v nenávist; a ím horoucnjší nkdy
byla náklonnost, tím ernjší nevdk eká toho, jenž pozbyl lásky.

Oi vidl nkdo, abv zvrhlý syn. jenž vypudil matku šedivou z domu,

když vezme jí i poslední hadr a vyrve jí z úst poslední sousto chleba,

aby dovolil jí aspo usednouti pokojn v pedsíni chrámové a vztá-

hnouti dla žebráckou k milosrdnjším kolemjdoucím než jest vlastní

dít? O nikoli I Syn, jenž tak mnoho se provinil proti své roditelce,

nemže ani na ni zapomenouti, ani nechati ji na pokoji.

On stydí se hadr a odstrení matky své i pes to. že sám ji

do toho stavu pivedl, nebo její žebrání i na nho hanbu vrhá. On
rád by ji odstranil s oí lidských, aby se zapomnlo, ím jest synem.

Pál by si uzíti ji radji na márách nebo v hluchém vzení, než

vedoucí nuzný život z lásky cizích, ježto vlastní syn jí odsoudil

k záhub. Nco podobného dje se i se vzbouenými dtmi církve, které

zavrhly obdržené od své duchovní matky dary: ím tsnjší byly svazky

mezi njakou spoleností a církví, tím urputnjší bude po roztržce pro-

následování; nebo onen odpadlík nezná odpoinku, pokud neobere

tlo, jež ho živilo, o poslední odv a nevloží nevolnická pouta na ruce,

jež mu tolikráte žehnaly. Kdekoli se nacházejí u vesla vládního zjevní

nepátelé církve, nenechávají církve ani na chvíli s pokojem, nebo není

jich taj no. že ona má i vrné dítky, jež by neomeškaly shrnouti se

kolem ní, dodávajíce jí prostedky k vydržování a vlastníma prsoraa
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ji chráníce od nových pronásledování. Nemožno ani oekávati od

atheist nebo fanatických sektá, aby sali nkdy dobrovoln církvi

daná pouta, ježto bylo by to tolik jako dáti sluhm církve možnost

shromážditi oveky vrné okolo jejich pastý a pod jejich ochranou

vykonávati dále jejich apoštolské poslání. Djiny minulých století na

každém list mají k tomu dosti doklad, že každá roztržka s církví

táhne za sebou adu náboženských pronásledování tak, že nejednou

bvlo teba mnoho vk k ochlazení prvotní urputnosti. Kdo, hled

na dnešní toleranci v Anglii, chtl by odtud souditi, že spolenost

opustivši lno církve, mže zachovati mírnost a nestrannost v pomrech

k dívjší své matce, ten zapomnl by na ukrutnosti, které byly údlem

nkolika katolickým pokolením nad Temží, než pirozený zdravý

úsudek vyspv, triumfoval nad kacískými pedsudky. Totéž vdouce

námstkové Kristovi, ozbrojují se andlskou trplivostí a k posledním

až ustupují hranicím shovívavosti, aby nedopustili úplné roztržky

mezi vládou a církví. Zvlášt Francie dostává stálé dkazy nevy-

erpatelné lásky apoštolské Stolice. Poínajíc od konkordátu uzaveného

s Napoleonem I. až k pítomným asm, mžeme íci, že jedinou péí

Vatikánu v pomru k vlád francouzské jest zachrániti ped petržením

onu tradicionelní nitku vrnosti, k níž sama vláda po tolikráte již

pikládala nžky. Avšak bohužel taková jest povaha vzpoury, že s ím
vtší dobrotou se s ní zachází, tím se vtších vcí odvažuje, tak že

neuvedou-li nepedvídané njaké pípady Francii na jiné cesty, shoda

její s církví bude se každým dnem menšiti, ježto falešná idea lido-

vlády iní mezi mocí církevní a svtskou nesmírnou propast.

A co máme íci o Itálii, kde krom zavržení autority i majetek

byl církvi vyrván, a kde pomr usurpatora k vyddnému sama povaha

vci petrhala. Co se však zdá pro budoucnost nejhroznjším, jsou ony

názory zbloudilých syn. kteí nejen nemyslí nahraditi otci kivdy

zpsobené, nýbrž sami odstrkují milosrdnou ruku, hotovou vždy k od-

puštní. Kdož nepisvdí, že bezbožnost všude, zvlášt však na Západ
hrozné nahromadila chmury tak, že jestli se národové nevzpamatují a

Prozetelnost nepispje, hrozný spoleenský pevrat stane se neodvratným

a to nutn v blízké budoucnosti.

Když na sklonku starého vku, v rozpustilém a ješt pohanském

ím, císaové zaslepení svou mocí kázali si prokazovati nejvyšší

úctu, kesané modlíce se v katakombách nebo trháni v cirkách od

divokých zvíat, s bolestí a hrzou pohlíželi na tuto svatokrádež^

pedvídajíce rychlou pomstu s nebe. A skuten návaly hord barbarských,.
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jako vzedmuté vlnobití, udeivše nkolikráte na vné msto v trosky

obracejí nejcennjší plody pohanské civilisace. Postrašeni tou ranou

svtovládcové hledli na tyto divoké vdce s povrenou hrzou, vidíce

v nich jen nástroje zaslouženého trestu; nejmocnjší z onch nájezdník

nazývá se sám „metlou Boží". Avšak císai pirovnávali se nejen tisícm

model, nahromáždných v pantheone, nebo ku smyšleným bohm,

zasedajícím na Olympu, jichž moc ve skutenosti nebyla niím konen
ani vi svtovládné moci Kíma. Kolik slzí, jak velký strach musíme

míti, a jak písné tresty musíme oekávati pi pohledu ne již na

pohanské, nýbrž na kesanské národy, které pisvojivše si všemohoucnost

a neomylnost, osmlují se usednouti si na trn vyhrazeném Králi

král a které chtjí íditi svt, zavrhnuvše zákony, ne již bájeného

Joviše, nýbrž skuteného Boha, jenž nás stvoil a vykoupil? Avšak

jestli Baltazar, jenž zprofanoval bohoslužebné náiní, uzel neprodlen

tajemnou ruku, píšící ohnivými písmeny výrok jeho zatracení, jak

tedy nemají se lekati pomsty ti vrolomní apostatové, kteí ne již

bohoslužebné náadí, nýbrž Majestát nejvyšší zneuctívají ! Kejsou-liž

to ony, pipovdné od apoštola, boulivé vlny moské vymítající jako

pnu své hanebnosti, hvzdy bludné: jimžto boue temnosti zachována

jest na vky (Judas, 13).

Ale což jen v táboe atheist mžeme nalézti velebitele lidovlády

a stoupence odtržení vlády od církve"? Musíme se žalostí vyznati, že

i mezi vícími katolíky, ba i mezi samým duchovenstvem mžeme je

potkati nkdy; tak zmatené jsou pojmy o zákonech Tvrce a povinnostech

lovka vi Nmu. Rationalisté s úplným vdomím smující k uritému

cíli tak umjí balamutiti umlou dialektikou rozum nevycviený v hádce

rozumové, že i podkopávání základu církve jeví se tm posledním jako

práce užitená pro víru a církev. Oddlivše v dobrovolném pipuštní

církev oficielní od Kristovy, hierarchii ímskou od apoštolské, uení
stedovké od nauky Kristovy; pizvavše pak ku pomoci celý arsenal

výraz utvoených za úelem pomíchání pojm, jako: obskurantismus,

zpátenictví, jesuitismus, klerikalismus, ultramontanismus, kterým dali

umluvený a nejfalešnjší význam, i uchvátivše konen veslo liberálního

novináství a zábavné literatury, hlasatelé naturalismu umjí tak zrun
jedem sarkasmu a posmšk naplniti každý svj úsudek o vystupování

duchovenstva, že i ti, kteí chtjí zstati v církvi, pitakují jim myslíce,

že válí jen s temným fanatismem. (O. j).)
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Souasné krásné písemnictví srbské.

V III. svazku letošího „Letopisu Matice srbské"* uveejnil Milan

Neelovié studii nadepsanou „Naša savreraena lepá književnost", jiz

tuto místo pouhého, do hloubky nejdoucího referátu v pekladu podávám.

Veškerý duševní život lovka jednotlivce je vtšinou výsledkem
faktoru vnjších, mimo nj ležících; lovk závisí na pírod, v které

žije, na jejích silách, s nimiž jest mu zápasiti, na spolenosti, v které

se pohybuje, na spoleenských pomrech a na kultue dotyné spole-

nosti. Ano i jeho duch jakkoliv do jisté míry prostý materiálních

pout a schopný nezávisle a samostatn tvoiti, pece „in ultima

analysi" taktéž z pírody plyne, ježto i on jest produktem osvtných
initel pírodních. A jako se pod vlivem všech tch pirozených faktor
rozvíjí a utváí duševní život jednotlivce, tak také život mas jednoho

a téhož pvodu, jedné a též krve, jednoho a téhož jazyka a mravu;

slovem národa.

Abychom zplna pochopili vývoj a rozvoj toho života, teba nám
zetel bráti na ti hlavní faktory, na kterých on závisí, a ty jsou:

1. ddinost duševních a tlesných schopností toho kterého národa;

2. píroda, v které onen národ bytuje a 3. spoleenské a poli-

tické okolnosti, v kterých se národ nalézá a jež na neodolateln

psobí. Život národa každého je bojem, a to bojem dvojího druhu;
pedn s pírodou a jejími silami, jež pokrok jeho stžují, a pak zápas

s ostatní spoleností lidskou, z níž se ten který národ svými zvláštními
charakteristickými znaky jako osobní živel vymyká a proti zájmm
a interesm ostatní spolenosti lidské své vlastní oprávnné a druhdy

i neoprávnné snahy a zájmy se snaží uplatniti, následkem ehož pi-

chází do rozporu s ostatní spoleností a národy.

Samozejmo jest, že zdravý a statný, nadanjší národ

v tom dvojím zápase spíše se udrží, a nejen udrží, ale i pokraovati

bude, než ten, jenž nadán jest slabšími schopnostmi duševními a

tlesnými. Aby pak národ v boji s pírodou byl s její síly, jež se

pokroku jeho v cestu staví, nesmí ty síly býti tak veliké a ohromné,

aby pesahovaly vbec síly lidské, nebo v tom pípad není vbec
ani možná obstát, udržeti se. Pokrok tedy toho kterého národa

souvisí tsn a úzce s podmínkou, aby nepátelské síly pírodní

stály v pomru k jeho silám; ony musí ho arci k zápasu vyzývat,

ale nesmjí absorbovati všech jeho sil. nýbrž teba, by mu nco
z nich zstalo v záloze na utváení okolností pro pohodlnjší život,

jenž zase plodí osvtnou innost. Proto zídla lidské kultury byla vždy

a všude v mírném pásmu, nikdy pak ne v studeném nebo horkém.

Jako tetí faktor, na nmž závisí národa život, uvedli jsme spole-

enské a politické pomry, v nichž se ten který národ ocitá.
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V tenicích a zápasech s ostatní spoleností lidskou padá arci na váha
pro pokrok toho kterého národa pedevším jeho íselná síla, nejenom
proto, že v tomto pípade jest masa zápasník a borc vtší, nvbrž i

proto, že íseln silnjší národové nejsou tak vystaveni ú t o n v m
zámrm ostatních; jejich existenci hrozí vždy menší nebezpeí než
malým. Tam ti se také leheji konsolidují v jeden kulturní a politickv

útvar, a v jedno sdruženi jsou s to. aby snadnji vyvíjeli a udobovali
své osvtné a politické ideály, ježto jen na to zbývá více nevverpanvch
sil. jež malí národové nuceni jsou vynakládati na odraz silnjších

národ a jejich agressivních snah. Aplikujeme-li na náš národ ony
ti požadavky, jichž potebí k docílení pokroku toho kterého národa,

tu mžeme hned prohlásiti: Národ náš je pedevším ilv i kepkv.
duševn i tlesn zdatný. Nadání jeho všeobecn se uznává, jakož se

uznává také, že má veliký ond smyslu pro ethické a esthetické
idee. To vvsvítá nejlépe z jeho umleckých dl.

Po druhé. Náš národ pi svém píchodu na Balkán osedl nej-

požehnanjší kraje, prosté onch strašných sil, jež ohromují ruce lidské;

kraje, v kterých náš národ jest usazen, vyžadují sice práce, ale

také ji hojn odmují. Klimatické pomn,- tch kraj pi vší své
výhodnosti nejsou pece zase takovými, by lid roznžilv. schoulostivilv

a chabým uinily.

Ob ty okolnosti, totiž nadání národa a pomry pírodní, jsou

tudíž takového rázu, že podporují jeho pokrok; bohužel nemá se tomu
tak co do tetího požadavku. Pomr našeho národa k ostatním s ním
sousedícím národm byl. jesr a bude z rzných dvod vždy nepátelský.
Píina je toho tato:

Ty požehnané, žírné kraje, jež jsme okupovali, leží na hlavní
silnici svtové, jež spojuje západ s východem, krom toho tee
mimo n Dunaj, „ta srdení žíla Evropy." Kraje ty bylv povždv
„kouzelným místem "*. kdež vehcí národové mezi sebou lámali kopí za

úelem provedení svých zámr a už politických, vvbojných nebo
kulturních. Vzpomeme toliko íman a Byzantinc. západních a vý-
chodních Goth, Hun, Avar, Maar, Bulhar, Turk a dnes — Nmc.

Nám. kteí jsme to „zaarované místo" na hlavní svtové silnicí

zaujah, vadí slabá síla íselná proti rozlehlosti prostory zabrané,

bychom se dovedli úspšn ubrániti a uchrániti ped návaly všech
cizích národ.

Z tohoto boje obranného nikdy jsme nevyšli ni v dozírné dob
nevyjdeme; to karakteristikou celé naší minulosti. Tato volba totiž

místa) spolu s naším malým potem a pílišnou snahou rozpínavou ^)

je píina naši veliké tragedie národní, jež se už po staletí odehrává
v potocích naší krve.

Kdybychom si byli pi svém osazování vybrali njaký pokojný
koutek na Balkán a tam se lépe byli soustedili a srazili, není po-
chybnosti, že by naše historie docela jinak se byla utváila a my že

•) Tuto rozpínavost znamenati lze u našeho národa v té okolnosti, že «e mnozí
z nás iLsadili jak v Rakousko-Uherskii, tak i v Rusku.
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bychom si v každém ohledu lépe stáli. Takto však nebyli ani Nemanici

s to. aby ponapravili té tragické viny, jíž se národ náš jednak nevdomky
jednak i vdomé byl dopustil, pecenit síly své. Nemanici dovedli ovšem

svého velikého ducha pizpsobiti k fondu sil našeho národa, a tak na as
zadržeti proud pirozených událostí; oni tvoili hráz proti pívalu, jenž

nás ml díve neb pozdji zaliti, proto také když pominuli, síly pak se

rozštpily, pivalily se na nás pívaly, nejprve z východu, a dnes

doráží na nás pomalu sic, ale neodolateln píboj od západu. Dokud
stála ona hráz, dotud národu a jeho bytu nehrozilo pímé nebezpeí,

tehda byl nadbytek životních sil, z nichž ást utrácena byla v agressivní

politice, ostatek pak v osvtné innosti, jež zplodila nkolik krásných

dl. Tebas patrné toho doklady a prkazy nkteré zubu asu, jiné

násilí podlehly, pece si je mžeme z ásti pedstaviti dle zachovaných

památek, jednak v Dušanov zákoníku, jednak ve starých stavbách

z tch dob. Jednmi i druhými mžeme se honositi, ježto jsou svdky
velikého kulturního pokroku, jenž ješt více sliboval. Ale Kemaniéi

pominuli, a píboj rozlil se pes nás, zastavily jej teprve Alpy a Karpaty.

Ztratili jsme brziko svj stát, pišli jsme o politickou samostatnost,

z našich kraj stalo se veliké válené pole, na nmž v rzném zápase

mily své sily kíž s plmsícem, Evropa s Tureckem.

Už ztráta politické samostatnosti jest sama petžkou ranou, jaká

mže njaký národ postihnouti, ale u nás osud ani na ní ješt ne-

pestal. Osud chtl nás krom toho i dle víry uvésti v rozpor s ostatní

Evropou, znepáteliti ji s námi. Jak a co bylo národu našemu pro

víru petrpti. neteba tu zvlášt uvádti, pipomínám toliko, že sousedila

s námi jedna z nejkatolitjších vlád, jež za nepatrné služby našemu

národu prokázané dožadovala se vždy velikých obtí a násilným

katoliením rozštpovala národ bez tak rozdvojený ješt více k vše-

obecné škod. Za tch událostí hynul úžasn národ potem, a to jednak

nepetržitými válkami jednak odnárodováním, a ím víc jsme íseln
slábli, tím více jsme se vzdalovali možnosti uskuteniti první a bytný

ideál každého národa. Naše neštstí tomu chtlo dále, že jsme po

ukoneném zápasu mezi Evropou a Tureckem pišli pod moc rzných
pán. A se tito rozcházeli ve píin politického a osvtného vlivu,

který za svého panování nad námi uplatniti se snažili, pec v jedné

snaze se scházeli, totiž v snaze odnárodniti nás a pipraviti nás o víru.

To byly zoufalé doby, vladyka Rad dí o nich:

Bješe tama ') zemlju pitisnula,

Na oltara plakeše kandjelo,")

Nigdje nadá do*) u jednoír Boga —
O kukavno*) Srbstvo iigašeno! (P. d.)

*) tma; — *) lampa (visací); — ') krom (tu); — •») ubohý.
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Nové smry v souasném dramaté.
Ref. Tomáš Hidec.

Podávám zde nkteré myšlenkv a výatky ze stati známého

polského kritika St. Tarnowského v Przegladu Polském jednající o nových

smrech v souasném dramatu. St. Tarno-wský má sice pedevším na

zeteli drama polské, ale my.šlenky a názory jeho o dramatu evropském

vbec a o povaze dramatické poesie jsou v mnohé píin zajímavé

a mohly by i u nás pispéti k vytíbení a vyjasnni úsudku o rzných
zjevech soudobého dramatického básnictví. —

I.

Je zcela již jasno, že drama v celé Evrop prodlává jakousi

transformaci, chce se pemnit. Hledá nových cest. Praví, že jeho dávné

formy se již pežily, znechutily, že je teba nových. A má pravdu.

Formy musí se mnit. I nejdokonalejší i nejkrásnjší zstávají v jiné

dob sice krásnými, ale pestávají býti dob té vlastními, z ní vyrostlými.

Básník, kterv bv dnes chtl napsat tragedii ve form Aischylov nebo

Sofoklov. mohl by snad napsat nco i velmi pkného, ale vždy by to

bylo jen pknou výjimkou, pknou anomálií. Dnes však nejen dávná

tragedie ecká, ale i tragedie dob kesanských, anglická, nmecká,
francouzská, ztratila u nkterých básník a nkterých kritik svou

vážnost a svj vliv. Básníci nechtjí kráet drahou, kterou se ubíral

Shakespear. Schiller. G-uthe, žádají cestu a formu novou, vlastní. Mají

na to právo. A na» nových cestách nalézají a tvoí nové formy ! Pouze

a jest to. co vytvoí, rovnž tak krásné, tak velké jako to, co vytvoil

Aischvlos. Sofokles. Shakespeare. Schiller a Goethel

Forma mže a musí se mnit. Ale podstata poesie, ta se nemní.
Je-li tato zachována ve své plnosti, bez porušení, bez násilného zne-

tvoení, tu budiž si forma jakákoliv, dílo bude trvale krásné, vné,
nesmrtelné. Ve svt, v nmž zatím nastalo sta zmn, bude ono psobit

takovvm dojmem jako ve svém pvodním okolí. Tragedie ecká proto

žije po dvacíti pti vcích, protože všechny vci a pozdjší civilisace

cítí a vidí v ní tutéž podstatu a pirozenost poesie, která na n psobí
a k nim mluví z tragedie Shakespearovy. Kde však tato podstata poesie

je bud seslabena. nebo porušena a znásilnna, a již neschopností básníka

nebo zetelem na libstky asu a mody. falešnou ctižádostí i honbou
za novostí a originalitou, aby totiž dílo. teba sebe horší, bu jak bud
jenom bylo nebo alespo se zdálo novým — tam poesie bude bud
zdánlivá nebo neúplná, neupímná — a nebude mít dlouhého trvání.

Velký úspch a zdar u souasník skoni se hluchým mlením, a asto
i pohrdlivým smíchem potomkv. —

Onen nával dramatické produkce, který zasypává celou Evropu,

od norských fjordv až k zlatým pobežím Stedozemního moe,
obsahuje v sob dva základní smry i principy. Jeden z nich. pevahou
naturalistický, realistický bere sob za heslo a za úkol pravdu, souhlas

se skuteností. Druhv dí. že rovnž hledá pravdu, ale pravdu hlubší

HUdka. 32
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a všeobecnjší, nežli onen; nejedná se mu o zevnjší projevy pravdy^
ale o její podstatu, a proto ji projaduje v libovolných tvarech, pohrdaje-

pak zevní podobností se všední skuteností, tvoí ve svých postavách

a situacích všeobecné formy, pod, nimiž dají se umístit a z nichž dají

se poznat tisíceré zjevy lidských duší a cit, v tisícerých pomrech
a v kterýchkoliv dobách. — asem sluují se oba ony principy i
smry a praví, že jsou naturalistické pouze na venek, v podstat vsaky

ve svém jáde a v idei že jsou symbolické.

iSpolenost se pemuje, a proto i umní vbec a též drama
musí se mniti s ní. Pedevším rozšíit svj obor, brát své pedmty
z celého lidského života. Dávné drama ecké bralo je pouze z života

králv a herou; drama kesanské, Shakespear a jiní, rovnž z tíd
privilegovaných. A pece lovk na každém stupni spoleenského života

i osvty práv tak cítí, práv tak trpí a mže býti též práv tak
poetickým. Zapuzená královská dcera Kordelie nebyla nešastnjší než
ubohá dívka, dcera obyejného pijana; prostý dlník mže býti práv tak
žárlivým, jako vládce panující jménem benátské republiky na Cypru.
Tchto rzných pomr a utrpení, kterých si dosud nevšímáno, musí
se zmocniti drama; to zlaté doly dosud netknuté a nepebrané. A
poklady ty najde a na svtlo vynese onen, kdo se smle spustí do hlubint

Nuže, v demokratickém svt musí se i drama demokratisovati. Stará

tragedie, pedevším tragedie historická, lovk, jeho vášn, jeho neštstí,

jeho vina s pozadím jesté njakých politických zápletk a válek, to
jest, i když ne snad zcela vyerpáno, tedy jist všední, zastaralé, otelé.

Tragedie chudých dlník, tragedie bídy a nouze, tragedie myšlenek^
svdomí a povah primitivních, neprobuzených, hrubých a divokých,

to jsou ony nové obzory, jež se otevírají dramatu. Nešastným byl

Hamlet )sa postaven mezi strýcem zloincem a niemnou matkou;
nemén nešastnou a tragickou bude i chudá dívka, když pozná a pochopí

morální pokleslost svých rodi, ba bude tím ješt tragitjší, protože

nemže jako Hamlet zlu odpomoci, a protože ona obtavost v „Divoké
kachn'^ jest bezvýslednou.

Než zmna látky a oboru musí pivoditi též zmnu dramatické

formy. Forman Henl nemže mluvit takovým jazykem jako markýz
Póza a nemže se chystat k sebevražd takovým monologem jako
Ajas. Bylo by to pravd nepodobné, zarážející. e jeho musí být

obyejná, všední, by i hrubá. A verš. není-li v dramat nepotebným,
ba spíše bezúelným a nepirozeným? V život pece nikdo nemluví

ve verších; a poesie, drama pedevším vyžaduje pravdivost. Postavy

v dramat musí mluviti tak, jako my všichni obyejn mluvíme. Nedosti

na tom: i dj musí se konat a zaplétat tak, jak se to pihází pi
událostech našeho života. Naskytují se sice i v život neštstí, naskytují

se i dramatické koUise, ale život vypadá na venek tak, jakoby se nic

neby^lo udalo. Jeho denní bh ubírá se obvyklými kolejemi se snídaní,

obdem, všedním hovorem. Toto odchýlení dramatu od obyejného života

je rovnž omyl a blud starých básník, konvencionalnost, kterou teba
napraviti. Dj musí se rozvíjet v proudu obyejného, denního života,^
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dramatické situace podávat v obvyklém hovoru. O tom ani již nemluv^
že každá osoba musí mluvit svým vlastním jazykem a slohem, nebo

že monolog; musí být práv tak odsouzen k smrti, jako starý dvmik
ve francouzské tragedii: ovšem plnjším právem nežli tento, nebo
nikdo pece, vyjma blázny, nemluví hlasité k sob. a nadání i zrunost
dramatického básníka jeví se práv v tom. ukáže-li nám myšlenky
a citv svých osob zpsobem pirozeným, skutenosti blízkým.

Tak více mén mluví, tak tvoí nová škola dramatická — tak

píše i její kritika. Obé mají nepopiratelné v mnohém pravdu. Ale zdá

se nám, starším lidem, jako bychom to vše již byli nkde vidli a
slyšeli. Je to opravdu nový vynález a objev? Zdá se nám. že to vše

zde již bylo. Byl tu protest proti verši, protože prý se píí pirozeností

a pravd; vždy proto psali Schiller a Guthe svoje první dramata
prosou. Byla tu oposice proti jednostejnému, konvencionalnímu zpsobu.
Žádalo se, aby každá osoba mluvila svým a sob vlastním jazykem.

A nejen se to žádalo, ale též provádlo. Kde jest vtší rozmanitost ve
zpsobu ei, a kde piléhá ona pípadnji k mluvícím osobám jako
u Shakespeara y A v Goetzi. zdaž mluví Adléta. biskup bamberskv
a Selbitz stejným zpsobem? Nebo v Egmontu krejí, švec a
Vilém"? Mluví-li Marketka tak jako Ifigenie a obé Leonory? A celý

Faust, vyjímaje nkteré ásti, neni-liž psán slohem, který právem lze

nazvati všedním; Faust nikde nemluví rétoricky a bombasticky jako
bohatýi francouzské tragedie.

A že si všímáno pedmt ze života všedního, domácího, ze života

a utrpení lidi chudých a opovrhovaných, ani toho nelze nazvati novotou.

Z hrd strmících palác vykroilo drama již dávno do obyejného
života, v ]!smecku za Lessinga. ve Francii za Diderota. V Emilii
Galotti, v Kabale und Liebe jsou sice ješt paláce i knížata;

ale odehrává- li se první v kruzích dvorských nebo aspo dvoru blízkvch.

tu hlavním pedmtem druhého dramatu je práv utrpení a neštstí

díviny, chudé dcery chudého hudebníka, pronásledování ubohých a
pokorných mocnými. Hauptmann obral si za pedmt bídu a utlaování

dlník v továrn — Schiller ne sice nouzi a hlad. ale bezpráví a

bezbrannost. Každý volí si ten pedmt, který v jeho dobu se pihází

a pozornost na sebe poutá; než jeden i druhý hledá pedmt na tomže
poli. v téže sfée pomru a bolestí.

»Ale nový duch musí roztíštit staré formy I Pravidla, zvyky,
pedsudky, vše pry! Genius tvoí sám ze sebe. a to, co on stvoí,

stává se právem, nebo je to projevem jeho síly a krásy. V nm jedin
je zídlo a v nm jedin dvod všeliké krásy a poesie!" — Tak mluvívá
asem nové umní — pravda, že ne vždy ústy svých nejlepších a
nejzdatnjších pedstavitel. (P. d.)

32'
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Ruské msíéniky roku 1900.

Napsal x\.TTG. Vkzal. ( d.)

Od r. 1892. redakcí pedagogického spisovatele V. P. Ostrogorského

v Petrohrad vychází msíník „Mir Božij", ,, literami a vdecko-
popularní asopis pro sebevzdlání". na který se pedplácí sedm
(u nás deset) rubl. Díve na obálce bylo udáno, že je to asopis také

„dlja jun ose štva", což pozdji se vynechalo. V prvních letech

asopis ten držel se smru R. Bogatstva i R. Mysli, nyní jeví sympathie

s módními proudy, marxismem, symbolismem i dekadentstvím. Politických

pehled tu není. za to jsou zamnny umlým výborem úryvk
z ruských i cizozemských asopisvanovin, obzorem vdeckých spisv atd.

Co se týe vdecko-popularních lánk „M. B.", vtšina jich je velmi

nudná. Výjimku velmi estnou iní velezajímavé „Nártky djin
ruské vzdlanosti" od P. Miljukova, pkné národohospodáské
lánky P. Struvea (I z ltnich nabij udnij. F. Lassalle), Tugan-
Baranovského i N. Rožkova (Selskoje chozjajstvo moskovskoj
Rusi v 16 vk) a publicisticko-kritické stati Iv. Ivanova.

Co se týe belletrie, „M. B." mnoho místa poskytuje pekladm.
Loský roník pinesl druhý díl trilogie D. S. Merežkovského s názvem
„Voskresšije bogi. — Leonardo da Vinci". Díve vydaný
I. díl triligie „Otveržennyj". v nmž autor pokusil se rehabilitovat

Juliana Odpadlika, je babvloiiskv-m pláem nad eckou krásou, kterou

prý zniilo kesanství. V II. díle nadepsaném „Vzkíšení bohové",

hrdinou je znamenitý italský malí, socha, rytec, hudebník, pvec,
uenec, pozorovatel a vynalezatel Leonardo da Vinci (f 1519). Vedle
této zajímavé osobnosti vystupuje v román doba italské renaissance,

zápas kesanství s kisiteli antiky, ctiteli kultu pohanských bohv a

smyslné tlesné krásy ecké. M. dobe asi prostudoval dobu tu, ale

neml úmyslu vrn nakreslit dobu onu a osvtlit ji jasným svtlem,
nýbrž užívá doby renaissance jen jako historického momentu, v nmž
podle jeho mínní odrazily se jemu milé idey B. Nietzschea; navazuje

tedy vku onomu módní idey, dob té cizí. Sám hrdina je v román
M. módním nadlovkem a zcela chladným pozorovatelem krásy, lho-

stejn studujícím Venuši i Savonarolu i pavouka. Jeden kritik dí správn
o román tomto: „Na Vzkíšené bohy teba pohlížet pedevším
jako na illustraci filosofických pojednání Nietzscheových, jako na
vtlení abstraktních úvah nmeckého theoretika v umlecké obrazy.

jako na román didaktický, pouující tenáe o tom, jaký má být

ideální silný lovk a co má dlat." Celkem je román ten nudný.
Veleplodný Ign. N. Potapenko uveejnil v minulém roníku „M. B."

novellu „Pobda" a roztomilou povídeku ze života pravoslavného
duchovenstva „Priminerije", jež také do eštiny peložena. V novelle

„Vítzství" líí se probuzení svdomí a obrození gymnasijního uitele,

jenž pod vlivem svého pítele a milované dívky nabývá záliby ve svém
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povolání, a zárove s tím vzrst sympathie milované dívky k nmu.
V polobelletristickych, pnlopublicistickych nártcích ,,V sutolok
pro vincialnoj žizni^ N. Grarin (vlastním jménem X.G.Michajlovskij)

líí svou vzdlávací innost na vsi se zvláštní samolibostí a sebevy-

vyšováním. V zajímavých „Vesnických obrázcích" A. Jablonovského

mile vábí živost a pravdivost vypravování o selském život.

Kritický oddíl „M. B." s názvem „Kri tieski j e zan^tki"
vede obratn a velmi živ nadaný mladý kritik A. B., jevící jemný
literami vkus a smlost, sáhnout i na autority, dosud tradicí chránné.

„Mir Božij" ponkud jeví pechod k onomu novému typu

asopisu, o nmž jsme nahoe mluvili, a který se uskuteuje v aso-
piseckých pokusech poslední doby. Ponkud nižší pedplatné (v Rusku 7 r.)

a sympathie k novjším proudm získala ^IsL B."* slušný poet ped-
platilel (13.148) hlavn mezi studující mládeží.

„Nejpokrokovjším" z petrohradských msíník chtl se ukázat

asopis „Ziz", jenž vychází pátý rok, ale jako msíník, kterého

poali si všímat, vydává se ^l. S. Jermolajevem tetí rok. Ale nároky

„Zizni" spoívají na vratkém základ; zdá se, že stavb „Z.", založené

na písku uení, jež sebe samo podrvvá. hrozí záhuba. Vdecké lánky
_Zizni" pohybují se v ;.boru marxismu a ekonomického materialismu^

jímž do jisté míry prosycena také belletrie; ale bledí rytíi marxismu
P. Struve, Tugen-Baranovskij. Jev?. Lozinskij. A. Surkov, M. Kurinskij,

VI. Iljin. S. Stejnberg. P. Maslov. P. Nždanov a jiní. pestávše bojovat

s „národníky", v poslední dob potírají sebe navzájem. V pojímání

umní „Ziz- vyniká nad staré asopisy; poskytuje umní dosti mnoho
místa, pináší etné kresbv. fotografické snímky obrazv a v osob G. Ge
má dobrého znalce i vysvtlovatele umleckých zjevv. — Co se týe
literární kritiky _ Zizni", lánky Andrejeviovy nevynikají tak po-

chopením literárních zjev, jako spíše vymuenou nenuceností. Ale pi
vší nejasnosti základních jeho zásad v láncích jeho vidt živost

publicisty, jenž umí nacházet pro literami zjevy isté sociální píiny.
Mén živosti nacházíme v kritických láncích D. Ovsjanikn-Kulikovského,

To, ím ..Ziz" vábí tenáe, je jméno M. Gorkého (AI. M. Peškova)^

kterého si redakce „Z." tém „najala", oznámivši, že díla jeho nebudou
vycházeti v žádném jiném asopise. V povídkách M. Gorkého nejjasnji

odráží se nynjší nálada ruské spolenosti. Není asopis a novin,

které by nepsaly o nm; dílm jeho vnováno mnoho kritických ná-

rtkv, a loni vnovali jeho innosti zvláštní monografie Andrejevi^

V. Boejanovskij a G. Alexandrovskij, což svdí o velikém významu
M. Gorkého pro souasnost. Spisy jeho vyšiv za dv léta už ve 4. vydání.

M. Gorkij (vlastním jménem AI. M. Peškovy je neobyejn nadaný
samouk, jenž vidl a sám prožil ony hrzv nouze, bídy, tuláctví a

hrubé práce tlesné, jež líí ve svých povídkách, majících autobiografický

význam. Takový život uprosted „nepokojných" lidí. trhan, bosákv
a tení knih romanticko-báchorkovitého obsahu naladily ho romanticky^

popudily proti všednímu životu, „mšáckému" štstí, a vzbudily v nm
touto po romantickém hrdinství a absolutní svobod. Jemu samému
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:

práv tak jak jeho „bosákm" líbí se tuláck}' život proto, že je to

„ptaí život", že v nm není žádných zákonv a povinností. O tomto

život s nadšením a láskou mluví jeho nepokojní hrdinové, již nenávidjí
poádek, lidi, již spokojují se všedním životem a spojenými s ním
povinnostmi, a mají všecko za „dovoleno". A takové hrdiny G. pedvádí
jako jakési „nadlovky" podle uení B. Kietzschea, idealisuje je. Se
zvláštní sympathií kreslí i takového padoucha, jako je cynický tulák

Promptov v nártku „Prochodimec". Vtšina sobeckých hrdin
M. Grorkého vzbuzuje v tenáích odpor, a oni mají o sob vysoké
mínní, pohrdají okolím a svalují na jiné vinu svého prostopášného

života. Spisovatel nakreslil je vrn, ale osvtlení je falešné. Vbec
G. je veliký, svérázný talent umlecký, ale špatný filosof. V povídkách

jeho nalézáme mistrovské krajinomalby, genreové obrázky a živé po-

dobizny. Gr. výten umí kreslit nudu svých hrdin, smích i veselost.

Cist národní, dobrosrdený humor ozauje nkteré jeho nártky, na
píklad „Jarmark v Goltv". Ale poslední práce M. G. Gorkého,

nedokonená novella „Mužík" a román „Troje", jsou práce velmi

slabé. Nemaje jasných ideál, G. nemá urité pedstavy o positivním

typu lovka; proto chtje nakresliti ideálního „mužíka", octl se v roz-

pacích i perušil uveejování novelly „Mužik" v „Z i zni", by ji

znovu pepracoval. Projeviv mistrovskou dovednost v kresb hrdin
niivých, nedovedl namalovat hrdinu tvoivého. Suchoparn, rozvlán
a píliš „smradlav", jak vyjaduje se jeden z hrdin G., psán román
„Troje". Není tu onoho poetického koloritu, jímž vynikaly práce G.,

ani krásných obrazv, ani nových typuv, ani jasných dekorací. Všecko
je mdlé, vybledlé. Zdá se, že talent M. G. rychle vadne.

Krom M. Gorkého v „Žízni" nacházíme povídky písežných
belletrist tohot;» asopisu, Timkovského, Veresajeva, Cirikova i Tana.

Jsou to vesms mladí, více mén nadaní belletristé. K. Timkovskij je

znám dvma svazky „Novell a povídek", v nichž líí všední život

všedních lidí, ale užívá píliš hustých barev, by ukázal svou tendenci,

což psobí neumlecký dojem. V povídkách jeho je všecko zveheno:
i „zloinní eši", kteí bijí dií, uíce je klassickým jazykm, i naivní

„soukromý docent", jenž po etných uen^vch studiích najednou vidí,

že nehodí se k ueným pracím, i hnusní rodie, již pohrdají starými

vychovatelkami, chtjícími rozvit v dtech jejich lidumilné city. V po-

sledním roníku „Žizní" T. uveejnil pkný nártek „Priznanij a".

Podobn hustými barvami maluje Jevg. N. Cirikov, jenž dosud vydal

3 sv. „Nártk v a povídek", ale v posledním roce v Ž. uveejuje
pubhcistické „Provincialnyja kartinki", v nichž je^ mnoho
humoru a kousavosti. — V. Veresajev a Tan uveejnili v „Z." 1900.

jen nkolik obrázkv.— Z. Gippiusová (Merežkovská) uveejnila v „Ž."j

dekadentsky zbarvený román „Sumerki ducha", líící jakousi

„soumranou" lásku dvou „dtí soumraku", ženatého professora a vdan<

mladé ženy, chorobnV-ch a nespokojených životem. Rozvláný a nudn]

jsou romány K. Barancevie íBolnaja krov) a VI. Murinoví

(Voskresniki). Zdailé jsou nártky A. Iv. Svirského z neznáméh(

I
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nám svta peleší a žalá, ze života pijanv a tulák, které sice ne-

vynikají umleckými pednostmi, ale pravdivostí a upímností.

Co se tye básní. ^Ziz'* uveejuje pomrn dosti zdailé verše

Iv. Bunina. K. Balmonta. A. M. Fedorova. (P. d

)

K opravám diplomatáe moravského.

Píše Fr. Sxopek, k. a. archivá v Kromíži.

CCLIV.

420. JeSek vrchní kucha f biskupa Petra. Mohelnice^ 11. dubna 1387. —
O. I. a. 2.

tyi peeti na pergamenových proužcích dosti zachovalé, pátá

jest utržena. Není záznamu starého.

•Str. .374. . 2. originál: Suczczendor;

. 3. originál: Miglicz;. S.Migliczenses; str. 37ú.. 6.Mighczensi; . IS.Miglicz;

. 4. „ Heinrich Smik Niczco Ogczar (? Ogezar) . . . Ruduschius

Lezcus (ne: Letbus, cf. Ci^jnczo in initio);

. o. „ iurati et cives.

Str. 375. . 7. originál: alta s obloukem nad r oteveným v levo, tu:
illi altarisíe, neb i prve (. 5.) e byla o Michalu oltáníku sv. Petra

a Pavla v kostele mohelnickém: domini Michaehs altariste sanctorum

Peti et Pauli etc, i . 8.: altari.ste habitantes etc: altaris . L"). kráceno

též tak, ale s dodaným: s: altas.

CCLV.
422. Majnuš z Mlékovic. Kromíž, 14. dubna 1387. — G. I. c. 14.

Str. 376. . 2. originál: Quaczczycz;

. 3. originál: AVenceslay; tak i sti*. 377. . 4.;

r. 4.
y, Pustimyer; tak i . 8.;

. 8. „ Hannusko de Modrzycz et Marquardus de Modrzycz;

. 9. „ Hannussio;

' r. 10. „ Slawykowycz; tak i . 14. a 17.;

. 12. „ legittimo; tak i . 2.5. a str. 377. . 11. a . 13. legittimum;

. 22. „ ab i>?pericione;

. 23. „ liberare.

Str. 377. . 5. originál: triginta, tringinta omyl tiskový;

. 14. obstagium v Kromíži zvláštní naízeno, a sice: ipsa in persona

super alium non demonstrans etc.

Sedm peetí dosti zachovalých na pergamenových proužcích.

Záznam z 15. vku z ásti pepsán a doplnn v století 17.: littera
super bonis in Slaw[icouitz] ad altare sanctorum Michael:
«t ^Venc[esl:].
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CCLVI.

425. Markrabí Još. Znojmo, 18. dubna 1387. — O, I. a. 3

Pee na pergamenovém proužku v erveném vosku na misce
z vosku bílého, zachovalá dosti až na okraje bezmála dokola odlomené,
pi emž utrpla i legenda. Záznamu starého není. Pergamen na rub
pokálen velmi.

Dr. Lechner: Druck richtig.

Str. 378. . G. originál: Muglicz;

. 9. originál: anectere.

CCLVII.

440. Týž markrabí. Brno, 5. ervence 1387. — G. 1. c. 15.

Na plíce: per dominm marchionem decanus Olomucensis Andreas.

Záznam na rub z 15. století: Littera ut bonaex nouo com-
parata intabulentur monasterio. N. 23. '? íslo oteno.) Pee
markrabcí velmi dobe zachovalá, jenom že od listiny oddlená.

Dr. Lechner: Vom "Wechsel zwischen u und v abgesehen Druck richtig.

Str. 389. . 2. originál: int/^etnerate;

. 7. originál: a quocu?/<que hornin;

r. 13. , Brunne.

CCLVI II.

442. Jindich z Blé. Datum 8. ervence 1387. — Knihy pahonné
I. list ped 88 neítaný.

Str. 390. . 2. Knihy phonné omylem Dobwssius de Mezeriecz;

r. 7. Knihy phonné sine dolo quolibet per nos manu etc. ; není správná

oprava Dra. Lechnera: Z. 8 fehlt nach obligatione

noch: per nos, nebo per nos in margine napsané

dle znaky jemu pedpojené náleží po: quolibet . 7.

Oprava: „Z. 34: feuore Puhon: fenori" nenáleží k této

listin;

r. 8. , „ inmobilium

;

r. 12. , , qui cum, ne: quicunque, jak tištno, ani: quicum,.

jak opravuje Dr. Lechner;

. 1.0. j, 3 asi: quaq; ne quahbet, jak tištno, nyljrž quacunque;
r. 10. , , quibuscumque;

r. 21. 3 , ad quodquam superius dominium remittendos.

CCLEK.
471, Oldich Eecht z Rosic. Batum 1. dubna 1388. — G. I. c. 16.

Ze sedmi peetí šest dosti dobe zachovalých na pergamenovýcl
proužcích, tvrtá ztracena, zbyl jenom proužek, byla již v 15. stolet

oddlena, jak nás pouuje záznam na rub: Littera super villi
Ribnik si intabulata non est, incauta est propter vnumj
sigillum ruptum dodáno pozdji ernjším inkoustem :) repertumj
est eam esse intabulata m.
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Str. 413. . 3. originál: Jutt//e etc. Pus^mir;

. G. originál: generaliter ac in specie;

. 11. „ pro futuro, ne: profuturo;

. 12. „ vel in alias personas;

. 16. , 5ocko, jako r. 4. 5ene(licti a ^irnyrzka;

. 17. , Aulenburg etc. cle .fíartna;

. 17. „ Morava, ne jak te Dr. Lechner: Moraba, nebo i v listiné

této nniohdy b ?l v jsou si podobny;

v. 18. , Otisslawicz;

. 20. „ nesprávn: post triennium per mortem, pedložky správné

peloženy, aby vta nabyla smyslu, le nebylo poznaeno;
. 25. „ eripere et extabulare ei.sdem etc.;

. 2G. „ nesprávn: tabula, diploniatá opravil v: tabulas.

. 32. „ správné: prestabunt, ne: intrabunt;

. 36. „ consangwinitatis, ne: consanquinitatis.

Moderní literatura v Indii.

(»Eevue encyclopédique* .8. srpna 1900, str. G46-651. Ref. J Oliva.)

Indie není nikterak zemí uzavenou a nehybnou jako ína,
naopak vykazuje intellektuelni innost, o které v Evrop tém nic

není známo. Asi sto let pracují v ní nové živly a Indie pichází
pomalu k obratu rozhodnému, aniž bychom mohli pedvídati budoucí
její osudy. Ddikou jsouc slavné minulosti. Indie pekvapuje bohatství

své literatury. ,,Sanskrt byl tu nepetržit pstován po 25 století;

každé náeí prákritské mlo dni své slávy. Náeí arijská jsou po-

svcena díly nehynoucími a ei dravidské vydržely etn konkurenci
o slávu" (S. Lévi). Jestliže tedy chceme tu podati jen úryvkovitý nárys
moderní indické literatury, pochopíme každý snadno, že je nad míru ne-
snadno orientovati se uprosted rozmanitých plemen, kast a náboženství

a vystihnouti vliv velikých proudv utvoených moderními ideami.

Indie postrádá jednoty. Jednotou jist není vláda anglická, by
i na pohled jednota taková se jevila v systému administraním ve
vlastních provinciích a rozšíeném v osob political agents i do stát
domorodých; v této nesjednocenosti hlavn se zakládá nadvláda anglická:

na jedné stran je císaství indické tak cizí obyvatelstvu, jak mu
kdysi byli cizími velicí mogulové. a z druhé strany, jelikož dynastie

národní zanikly, domorodí princové nemají více pilnulosti ku svým
poddaným než cizí panovníci. I existence místokrále, strašlivého lorda

Saheba, je ignorována od vtšiny Hind. Masay lidu, netené a bez
starosti, zbavené lásky k vlasti a vysílené dlouhým otroctvím, žijí ve
svt úpln odlišném od svta vyšších tíd. Ryot (zemdlec) nemá
mnoho poteb; nemá potebí než hrst rýže pro své osobní nasycení a
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kousek zem. aby mohl pásti svj dobytek (Malabari). Ostatní vci
málo ho zajímají. Co vyšších kast se týká, akoli byly vždv na-
ichlými co nejvtším náboženským konservatismem. stojí nvní oproti

moci. jež je donutila, aby s ni poítaly, která však ukládajíc jim své
zákony zárove jim poskytuje znaných výhod. A Hind zná své zájmv:
akoli je to nedovoleno brahmanovi u cizince jísti, nikterak mu není

proti mysli pijímati od téhož cizince peníze, které mu tento dá vy-
dlati. Úední státní místa nejvíce lákala pravovrné: avšak kdo je

chtl obdržeti musil vyplniti jisté podminkv. podstoupiti zkouškv. získati

si diplom. Studium angliiny stalo se nutným, jakmile angliina na
míst perštiny stala se vládní eí. Kdvž Charles Grant navrhoval
svj systém vychovatelskv pomocí angliinv (1797) nedomníval se

jisté, že vc bude tak pokraovati a mohutnti, abv v jediném století

vtiskla tém nový ráz duchu indickému. Tento smr. pravda, nebyl
pijat ode všech, a spolenost indická je nvní rozdlena na 2 velké
skupiny: orthodoxní. kteí zásadn odmítají všechen cizí vliv. a pí-
vržence method evropských, kteí myslí, že z tchto method dosáhnou
užitku: sjednoceni vlasti a obrození lidu. Tito poslední, duchové osvícení

a mnohdy reformatomí. pracují opravdov o assimilaci a splvnutí a

ítají mezi sebou osoby veliké váhv. talentv hluboce originelní. jako
jsou: radža Ram Mohun Rov. Toru Dutt. Malabari. Telang. Krupabai
Satthianadhan. jež náležejí k spolenostem a plemenm perzným a

jež podávají piklad velice vzácný a pozoruhodný, jak orientální iníel-

ligence se podrobila evropské disciplin.

Vychování západní nevytvoilo jen originální talenty; vychování
to mlo i blahodárný vliv na domácí literaturu a od 50 let studium
národních eí nejen nebvlo angliinou upozadno. naopak, vzalo nový
vzchop. Literami historie moderní Indie má proto nyní všechen vzhled

a pvab epochy renaissanní a lase pechodní. Tento dvojí moment
iní ji tak zajímavou.

Nebudeme se tu blíže zabývati sanskrtem. Pipomímáme toliko

mimochodem, že sanskrt není nikterak eí mrtvou; nebo posud jím
mluví ueni a zbožní lidé sanyasinové a yogiové. jimž náeí živáJ^
jsou velice odporná- Práv tmito náeími chceme se tu zabývatLj

Literatura jejich je pozoruhodná a tém úpln neznámá. Roku 1S40.|

Bnrnouf trpce si stžoval do nedostatku mluvnic obvejné mluvy, což

bylo závadou, že se nemohla zkoumati dila z dob pomrn moderních.
Tato mezera již vyplnna. Mluvnic a slovník není už nedostatek;

djiny domorodých literatur poínají zajímati nkteré zvdavé duchyJ
kteí se vnují se zvláštním zápalem tomuto pedmtu. Viz zvlášt:]
"V\ eber Historv oí Indián Literatue a Frazer A literarv historyj

of India.

Eei indické nynjší se dli na 3 veliké skupiny: náeí arijská,!

dravidská a kolarijská. Tato poslední nemajíce literatury, nebudou násj

tu dál zajímati.

yáeimi arijskými mluví 194.252.748 osob, dravidskými 52.932.27(
osob a k-larijskvini 2.959.006 osob.
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„Djiny moderních eí indických poínají v 12. století. Hnutí

o reformu náboženskou bylo píinou, že se staly emi literárními. Vývoj
linguistický urazil znanou cestu od té doby, co náeí prakritská

stala se officielními. Záliba v synthesi, tak vyvinutá v sanskrtu. tém
zmizela; methody analytické zvítzily. V téže dob. kdy v Evrop
dosplo se ku dvma opaným výsledkm, tytéž síly linguistické smují
v Indii k stejným výsledkm. ei románské jsou jaksi sestrami

náeí nynjších, jako zase sanskrt je sestrou etiny a latiny" (S. Lévi).

Pomineme tu skvlý rozkvt literatury radžputana, jejíž hlavou byl

Dadu, náboženský reformátor v 16. století; literatura ta není ješt dosti

prozkoumána, aby se mohlo o ní psáti širšímu obecenstvu. Literatura

pak v Birm je tém výhradné budhistická a nepatí tudíž do naší stati.

Náeí pedstavující nejvyšší rozvoj ducha indického jsou: hindi,

mahratti a bengali. Teba ovšem zmíniti se i o gudžerati, jež v po-

slední dob si získalo jisté dležitosti.

Ze všech náeí liindi má nejlepší a nejbohatší literaturu. Mluví

jím 86,000.000 osob mezi Aravalli na západ a Radžmahalem pi
vstupu do delty Gangu na východ. V 12. století, práv pi jeho

vzniku, užíval tohoto náeí Cand (Chand) ve svých vlasteneckých

balladách, zpívaných dosud v severní Indii, od behu Inda ku hra-

nicím Beludžistanu; tohoto náeí užívali též velicí reformátoi: Kabir
a Nanak (15. století), potom nevyrovnatelní básníci Sur-das a Tulsi-das

(16. století j; pandit i zbožní vící hledají nadšení a pravidla obcovací

v tchto krásných spisech. Postupme k dalším stoletím. Poslední léta

dynastie mogul, nad míru boulivá, uložila ovšem mlení spisovatelm;
toto ticho bylo teprve perušeno na poátku 19. století, když byl

uveden do zem tisk. Tím innost se zdvojnásobila. Každé desítiletí

produkuje nyní na sta spis v hindi. vtšinou peklad ze starých

autor, nkdy však i prací originálních. Ze spisovatel moderních
zmínky na prním míst zasluhuje Babu Haris Candra z Benares
{1850—1885), jenž uveenil rzná pojednání, básn, dramata, satiry,

popvky. Jeho anthologie ze spisovatel v hindi je velice vážena.

Radža Laman Singh z Agry, 1895, byl deputy collector a ml
titul radžy za služby, jež prokázal za vzbouení. Zanechal dobré pe-
klady; verše jeho píjemné a lehké. Lála Totaram, vakil nejvyššího

soudu, nyní v Aligahru, získal si též povst výborného spisovatele. Je
ješt dosti jiných vážených a ctných obecenstvem spisovatel, z pravidla

však nejsou orginalní. Ponvadž literatura hindi je ist náboženská
a filosofická, mají díla starých myslitel více vážnosti než díla moderní
a veliké íirmy vydavatelské v severní Indii nebo v Bombayi pestávají
na tom, že vydávají knihy klassické a nikterak nenabádají mladé síly.

aby pedkládaly tenástvu výsledky nynjší vdy. Pece však, jako
<5e8tné výjimky uvádíme tu zemelé radže Sivaparsad z Benares
a Kašinath Khatri z Allahabadu, kteí podali dobré peklady a
výtahy knih anglických.

Rozdíl mezi hindi a híndustani (urdu) je více zpsoben ná-
boženstvím než linguistikou. Hindustani dkují za svilj pvod styku
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:

Hind a Musulman, kteí poali co nejintimnji se stýkati v dobé
založení nového msta Delhi. To vysvtluje charakter této ei. která

je pravým konglomerátem slov prákritskych. persk\-ch. arabskvch. ba
i tureckých. Pijata jsouc od vlády mosulmanské prožívala hindustani

'urdu) osudy svých pán. Po pádu mogul se rozštpila: v Hindustan
se zhinduisovala vylouením cizích výrazu; jižn od hor Vindhy a obce
mosulmanské je podržely, podléhala však stále vlivu okolních náeí.

Literatura hindustani je velice pkn probádána od Grarcina de
Tassy. Odkazujeme své tenáe k jeho výbornému dílu, chce-li se

pouiti o dílech moderních básník jako jsou Šaikh Ibraliim, uitel

Bahadur Saha a proslavený Ghalib. zemelv r. 1867.

Mezi souasnými autory sluší jmenován býti na prvním míst
Sayed Sir Ahmed Khan. zakladatel kolleje v Aligarhu a autor

díla „Tasanif Ahmedia". díla ..Asbab Baghawat" ili píiny vzbouení,
díla ,Odpov .Musulmanm* od' Huntera". díla _Asar us Sanadid",
díla Djiny a popisy msta Delhi". Jeho kniha o morálce je zavedena
ve školách a znaí znamenitý pokrok v literatue domácí, v tom totiž

smyslu, že autor pedvádí tenám výsledky myšlení západního.

Saeyd Sir Ahmed Khan je jeden z vynikajících lidí v Indii v po-

slední dob. Za ním jmenujeme Mohammeda Hnsseina Azada
z Delhi, autora vynikajících djin literatury urdu (1889), Mulvi
Si bii ho (Moulvi Shibli) též Šibli Nagmani zvaného. jen6 uveejnil
-,Déjiny chalif"*. dále Mulvi Nazir Ahmada, velikého moralistu a

rozhodného pívržence vzdlání ženského. AltafHussain Ha li z Delhi

je jediný básník dosud žijící; jeho „Musdadas Hali" znaí rozhodný
pokrok ve veršování; pojednává o pítomném postavení Musulman. jimž
ukazuje prostedky, kterými by mohli získati optn své dívjší po-

stavení. Hali nemá soupe; jeho ..modlitby vdovy" (Bewa ki Munajat)
jsou velice dojímavé. Mulvi Zaullah z Delhi je populární; známá
jeho „Historie císaství anglického" a peklady dl mathematických.

tenáe urdu nejvíce zajímá literatura zábavná. Doba nynjší
zplodila nkolik dobrých romancier. jako jsou: pandit Rattan nath
z Luknova, píšící pod jménem Saršar Sarshar . Bohužel, že romai cieri

urdu nehledí vytvoiti díla originální, nýbrž jen pejati scény a charaktery

romanv anglických a uzpsobiti je pro Indii. Akoli urdu je rozšíenjší
než hindi. není v nm pece, práv tak jako v hindi, literatury vyrostlé

z pokrok kultury indické: vtšina lidí vzdélanvch zídka se pokouší

o to. aby sourodáci mli užitek z jich osobníhi studia; kdykoli však
nkterý tak uinil, nikdy toho nelitoval. Tak tomu jest u Eai Bahadur
Lála Baij Nath a. lena Judicial service severozápadních provincií:

jeho publikace v urdu nebo hindi byly velice hledány. Jeho „Selections"^,

pojednávající o sociální reform, netly se jen v anglické Indii, ale i ve
státech domorodých. Díla „LAngleterre et llnde" a „Hinduism ancient

and modern" zasloužily by obšírnjšího rozboru, který my zde ovšem
nemžeme dáti. Úelem tohoto váženého autora jest jasn ukázati sou-

rodákm spojení myšlenek východních a západních a prospchy ze

spojení takového plynoucí.
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Mahratti mluví více než 18,000.000 osob obývajících vysoinu
severního Dekhanu, svah Konkanu, Berar, západní ást stedních pro-

vincií a jistá území ve stát Kizam; ,.jsouc chránna od nájezd z moe
Ghatami, od nájezd po zemi lesy Vindh}'jskými, byla krajina tato po
dlouhou dobu útoištm kultury brahmanské a byla poslední hradbou
nezávislosti indické. Tím zachovala mahratti svou indickou fysiognomii

a mohla se rozvíjeti stejnomrn, bez skokv a bez mezer." Vynikala
vždycky náboženskou poesií. V 17. století první místo mezi básníky
zaujímal Tu kára m a posud má velký vliv na nynjší ideje. Od po-

átku 19. století innost literami stále stoupala. V 10 prvních letech

anglické okupace vyšla jen ti díla v mahratti (1818—1827 1. Roku 1892.

se jich napoetlo 217. Jsou mezi nimi díla vdecká, cestopisy, djepisy,
romány, divadelní kusy. biografie, pojednání filosofická a nco pekladv
a zpracování a petisk starých mistr. Musíme tu pejíti jména spiso-

vatel znamenitých, nemžeme tu však neuvésti autorky souasné,
jménem Pundita Ramabai, o níž již bylo promluveno v této revue

(1896 str. 165), a Kasibai Kanitkar, dále miss Bhor a j.

Tisk v zemích mahrattských se vj^znauje pokroilou politikou;

poslední processy smrové ' 1897) ukázaly ostrost nákv a záští strany

brahmanské a revivalist vysokých tíd v Pun a svobodu, k jaké
dosply znenáhla žurnalisté pod záštitou náeí, aniž by autority anglo-

indické byly nco jen tušily.

Gudžerati zaujímá zem jižn od Pendžabu; mluví jím asi

10,619.789 osob; je to nyní obchodní e severozápadní Indie, ponkud
zmnná u Musulman v Ka (Katchi, u Marwarv a u Pars. Gudžerati
má skvlou školu básnickou: v 15. století: Narsi Mehta; v 18.

Pemna nd; na poátku 19. Dajaram, který ml veliký vliv na
garby, jež se zpívají o svátcích diwali, a na poesii lidovou vbec.
Narmada Šunkar Lalšunkar (N. Shunkar Lalshunkar) proslavil

se rázností a vzletem. Kavi Dalpatram Dajabhai, slepý, starý

bard Gundžeratu, mající verše jednoduché a líbezné, umel ped rokem
(1899) v Ahmedabadu. Vlastním jeho nástupcem je Pars M. B. M.
Malabari, jenž od malikosti ukazoval vzácný talent poetický a
hluboký cit ducha indického. Jeho zásluhou je, že zmizel rozdíl, jenž
dosud byl mezi gudžerati perským a mezi gudžerati hindu a zanechal
nechutné vzývání Krišny na poátku pojednání morálních a filosofických.

Prosa gudžeratská se pstuje se zdarem. Rok od roku pibývá publikací.

Tisk v území Bombaye má veliký vliv. asopisy gudžeratské jsou
hlavn organy obchodních stedisk a vtšinou v rukou Pars. Je to

zásluhou Parsa jménem Mobed Furdunži Marzbandži (M. Furdunji
Marzbandji), že založen byl 1822 Bombay „Samachar", druhý to list

redigovaný v náeí indickém. Nkolik vynikajících žen vytvoilo vzácná
díla, jako na p. Mrs. J. K. Kobra ji, jež uveejnila peklad zamilo-
vaného denníku královny Viktorie Mere Leaves (1886), a miss Patuck,
vydavatelka „Stri-Mitra^ (Viz o tom „Revue encycl.« 1896, str. 165,896-9.)

(O. p.)
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Nová díla.

Elementu apologeticae. Dr. Ant. Michelitsch, professor filosofie a

apologetiky na universit štyrsko-hradecké. Díl I.

—

III. 1900 a 1901.

Ve Štýrském Hradci poalo nákladem „Styrie" vycházeti dílo

„Elementa apologeticae", z nhož mám již dva svazky pi^-ed sebou.

První je nadepsán .,Philosophia religionis" a je úvodem do theologie

fundamentální. Když pojednal autor „praeambula religionis" vbec,
dokazuje podle sv. Tomáše paterým dkazem jsoucnost Boží, odvolávaje

se pi dkazu kosmologickém i na poet s nekoneným, jak dalece je

mu to možno v knize urené pro posluchae vysokých škol, což v jiných

uebnicích málokde nacházíme. Ukazuje v další „otázce", že je jen
jeden Bh, jak vysvítá z dkazu kosmologického a z dkazu o úelnosti.

Pak rozepisuje se strun o bezbožeckých soustavách filosofických.

Druhým „praeambulem religionis" je mu duše lidská, náboženství

schopná, bez niž by nebylo náboženství teba a ani možno. Dále od-

povídá na otázky „v em záleží náboženství" a „existovalo-li vždy
náboženství". Po této hlav poukazuje na vlastnosti náboženství zjeveného,

uvádí nás do jeho djin pojednáním o pohanství. Poslední otázkou
prvního dílu je nutnost náboženství zjeveného. — Tomuto dílu jsou

piloženy dv mapky znázorující rozsáhlost jednotlivých náboženstev
a národností na povrchu zemském.

V druhém svazku pihlíží již pouze k náboženství kesanskému
a rozdluje ho na dva díly: „Theoria revelationis" a „Demonstratio
Christiana". První díl seznamuje nás s teoretickými poznatky zjeveného
náboženství vbec, s tajemstvími, se znaky náboženství zjeveného: zázraky
a proroctvími. Druhý díl má za úkol osvditi všeobecné poznatky
zjevení na zjevení kesanském, k emuž úvodem historickým je mu
pojednání o zjevení starozákonním. Po tomto úvod pikrouje k novému
zákonu. Když ukázal krátce historickou autoritu knih novozákonních,
vypisuje dvody vnitní, totiž v samém zjevení novozákonním obsažené,

svdící o pravdivosti náboženství kesanského; pak poukazuje na
dvody zevnitní: proroctví a zázraky, a konen i na historický doklad,

jak totiž zázrakem rozšiovalo se rychle kesanství, jak je zachováváno,
jakými vzácnými plody se honosí a že bude trvati vn. Pkn jsou

sestavena proroctví o Vykupiteli a jejich uskutenní.
V této fundamentalce urené za knihu uebnou pro školy vysoké

nacházíme poprvé zevrubný pokus, jak lze užiti vd profánních pro

pravdy kesanské. Vytknouti je, že pojednává hlava „de existentia

religionis" na sto stranách rozvlán o náboženstvích všech možných
národ na úkor teba pedcházejících hlav „de anima humana" a „de

religionis essentia". Posluchai mají se dozvdti mnoho ze svého

oboru; podává-li se jim mnoho z vd profánních, jež mají býti vd
theologické pomckou, trpí tím theologické vzdlání nastávajících knží.
Tak stává se, že theologové neproniknou hloubky a krásy své vdy
a pak v praxi, zvlášt na kazateln, nedovedou se zápalem mluviti'
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pro SVOU vc. Mnoho profánního však v theologii i vdecké rozptyluje,

a hodí se více pro odborníky. Ostatn jsou všechny ti dosud vyšlé

díly psány slohem dosti snadným a pehlebným a hodí se proto i z tohoto

ohledu dobe za uební pomcku. ^í. Mikii.ka.

Vstník královské eské spolenosti nauk. lOuO.

eských vcí všímají si lánky: Dv kroniky jesuitské
kolleje v Litomicích z let 1629—1662 od V. Schulze
z nichž první pochází od slavného P. Martina Stedy; je to vlastn,

poznamenání, jak vznikla koUej v Litomicích, a o se pi zizování

jejím jednalo. P. Steda to napsal, ponvadž pi zízení kolleje sám
inným byl; odvolává se stále na listiny a pílohy, z nichž se však
do nynjška jen dv zachovaly. V druhé kronice jsou asové zprávy

také o utrpení celého kraje za tžkých let války ticetileté. Th. Antl
sdluje seznam úrok z msta Loun a ze vsí k nmu ná-
ležitých v letech 1450 a 1451; Fr. Pastrnek podává zprávu

o Ch ar vatsko-hlah olském rukopisu Sienském (dovozuje, že

pvodní církevní knihy slovanské byly peloženy z etiny, ale již

za živobytí sv. Methoda též z latiny; tyto latinsko-slovanské knihy ujaly

se na pd charvatské, ale snmy církevní provinciální v 10. a 11. sto-

letí vystupovaly proti liturgickému jazyku slovanskému. Innocenc IV.

však r. 1248. povolil slovanskou bohoslužbu podle knih hlaholských

v onch krajích, kde tenkráte byla obvyklou. Tu poalo se písemnictví

hlaholské vzmáhati, znenáhla však vnikal do církevního písemnictví

živel lidový. Ukázkou této polocírkevní, pololidové ei v první polovici

15. století je rukopis sienský, který jedná o povinnosti knžské sedmi
hodinek, o ustanoveních pi sloužení mše sv., pi udílení svátostí oltání

a ktu a je poízen podle latinské pedlohy.) — eských exulant
týká se lánek sdlený Aug. šl. Doerrem: GenealogischeDaten
íiber einige bijhmische Exulanten in Sachsen aus dem
ITten Jahrhundert. — Fr. Mil. Kouba podává otisk querely
stav eských r. 1611. z rukopisu, jehož byl majitelem Simeon
Sušický ze Sonnensteina; querela ta však veejn tena nebyla a ani

Skála ani Slavata se o ní nezmiují. — Josef Sahala otiskuje

korrespondenci knze br. Matje Cyra s Václ. B ezaném
a Petrem V okem z R-o ž m b e r k a (28 dopis, píspvek to k djinám
jednoty bratrské). Dr. J. V. Simák podává Chotšovské zprávy
o selské boui r. 1680., v nichž hojnost jest doklad, jak se zhoršily

poddanské pomry v 17. století. J. Strnad upravil rejstík kraje
Plzeského zr. 1600., do nhož každý ze stav, u koho by se

posel zastavil s novu potvrzeným císaským mandátem, že plzeští

osvobozeni jsou ode všech cel, mýt a poplatk v Cechách i v Nmcích,
ml vlastnorun zapsati, že mandát etl; z podpis tch se usuzuje,

k jaké národnosti stavové se hlásili, a že na Plzesku do dneška
stoupla místa nmecká z 150/0 na 50°, o- Dr. Ant. Podlaha vydává
missii P. Kašpara Diriga v horách krkonošských vykonanou
r. 1679.— 1680., a sice v Ivoketnici, Jablonci a Bratrouchov. Zajímavá
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zpráva vypisuje, jak u roketnických pokusy o obrácení potkávaly se

s nezdarem, až P. Dirig, jenž se vele u vrchnosti za né pimluvil,

aby jim bezprávný pokus o vykoupeni se z poddanství úpln prominut

byl, získal si jejich píze a lásku a dosáhl toho. že Roketnice se

stala katolickou. Missionái podailo se také, že roketnití nedali se

svésti k úastenství pi selských bouích tehdejších, a byl vždy véraým
za né pímluvím.

Ferdinand Tadra : Soudní akta konsistoe pražské. ást IV. Ná-
kladem eské Akademie 1900.

Uveejuje se poslední známý manuálník z doby pedhusitské.

Jako v aktech již vydaných zase se tuto vyskytují známky doby a

více než druhdy. Sama akta to naznaují poznámkou pi zápisu

o výslechu a odsouzení kazatel pražských Mikuláše e. Abraham
z Velenovic a Sigmunda z Jistebnice: „origo hussitarum et viglefistarum."

V ovzduší bUžila se již boue; auktorita poklesla, prostedky kárné

neúinkovaly a sevšednly; laici vystupovali násiln, ozvna z Prahy
se šíí, která roznáší vlny bouného hnutí i na venek, kde zase roz-

dmychovány jsou osobními a sobeckými píinami. Proti kléru
nevynáší ani tento svazek žádných tžších žalob a výtek;
kde jsou lidé, tam jsou ovšem slabosti a kehkosti, tam je i peování
svtské, spory a rznice, ale co na jedné stran uznáváme nedokonalým,

nesmíme zase na druhé stran míti za pravdu a právo. Pece však

byla tehdejší doba zbožná a obtavá, tak že vru litovati jest. že bylo

vše tak rozvráceno husitstvím; jak by hojnou úrodu vydávati mohla

všecka zem, kdyby jí byl dravý píval nezpustošil!

Václav Xovotný : Inquisitio domorum hospitalis S. Johannis Hiero-

solimitani per Pragensem archidioecesim facta anno 1373. Ná-

kladem eské Akademe 1901.

Již r. 1877. uveejnily Emler pednášku svou ,,o stavu rytíského

ádu sv. Jana Ktitele v Cechách roku 1373." podle pepisu archivu

Maltánského o visitaci, která na rozkaz Eehoe XI. byla vykonána.

Tento pepis Maltánský velmi chybný vznikl z rukopisu, který se chová

ve Vatikánském archive, a nyní vydává jej V. Novotný. Visitace ádu
Johannitského byla papežem naízena, aby byla reforma ádu provedena

a aby ád sám vrátil se k pvodnímu svému urení bojovati proti

nevícím. V Cechách arcibiskup povil provedením visitace arcijáhna

Bechyského Borše, jemuž k ruce pidán veejný notá Jan z Pomuka.
Ped sebe obesílali do Prahy urité osoby, které o jednotlivých domech
mohly podati zprávu. Zprávy tyto (o potu dom v diecesi pražské,

o jmén a stáí pedstavených jednotlivých dom, o potu, jménech a

stáí knží i bratí rytí, o píjmech a vydáních, o tom, co by statky

mohly vynášeti, kdyby brati laici byli ne})ítomni nebo vzdáleni) jsou

neúplné, ale jimi zjišuje se v diecesi poet kommend Johannitských,

jichž bylo 12. Pro církevní djiny eské jest visitace tato zajímavá

a cenná.
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Václav Schiilz: Korrespondence Jesuitu provincie eské z let

1548 — 1770. Nákladem eské Akademie 1900.

Z archivu musea království eského vydina jest tato korrespon-

dence Jesuit; celkem 260 dopis. Úplnosti ovšem nesmíme hledati;

jest to jen zlomkem a malým píspvkem k peobsáhlé innosti Jesuit.

Listy jsou z koUejí eských, moravských i slezských obsahu velmi
rozmanitého. Z nejzajímavjší a nejcennjších jsou dopisy týkající se

pomru lidu poddaného na panství Libšickém r. 1680. pi boui selské.

Ale i jinak po všech stninkách vnitního života eholního i psobnosti
veejné nalézti tu lze cenných zpráv, které osvtlují celou dobu. Jen
zapomenouti se nesmí, že všecko posuzovati se musí nikoli snad podle

dnešních kolikráte pedsudk a pedpojatostí, nýbrž podle ducha své

doby. podle vnitního zízení i zevnjších obvvklých projev, pak by
snad poznámky o Jesuitech bvly i vrnjší i spravedlivjší, a pak také

tolik svtlých stránek by se dohledalo, že bv se široko rozprchly šíené
dsv a hrozné povídakv.

Nepítel lidstva. Napsal Fr. Sídlo v Bystici pod Hostýnem. S 9 vy-

obrazeními a 1 chagramem. Cena 20 h.

Šestadvaceti stránková brošurka. jednající slohem lehkým, popu-
lárním o alkoholismu, je dobrým úvodem každému do této bolavé

sociální otázky. Pipojeny jsou obrázky: ást sliznice žaludení lovka
zdravého a opilce. Prez srdce zdravého a znetvoeného pitím. Játra

zdravá a játra opilcova, ledviny zdravé a pitím oteklé. Diagram
znázorující poet pein. Doporouíme co nejlépe.

Jindich Š. Baar: Nalezeno na cest všedního života. Studie a nálady.

Nakl. V. Kotrba v Praze 1901. Str. 88. Cena 1 K.

Hodn bídy a neštstí je v tchto devíti kresbách, proniknutvch
lidumilností a soucitem umleckým, jak jest nyní v mód. Pan spisovatel

rád káe, oste a trpce káe ty, kteí — asto pouhou náhodou —
nejsou postiženi bídou a nechovají se k ní. jak on smýšK a chce.

On také nehorázn nadsazuje. Již v „kížové cest" vystupuje
každá nehoda do nekonena jako nesmírná rána. Podobn i zde.

A nadsázka jeví se i ve slohu zpsobem dotíravým. Xa pr. pijde do
hostince než jistá „stolní spolenost" se sešla, sedl si omvlem na w-
hrazená místa, naež upozornn kantinským „dotýkal se po ad všech
sedadel rozestavených jako vnec na hlav' nevsty kolem bílého stolu.

,Ta je pro pana doktora' atd tak mne mrskal II kantinský) do kola,

až mne pihnal ku dvma tem židlím" pro hosty totiž.

Anebo: Slepec vzal harmoniku, chvjícími se prsty — jakoby
milence šat rozpínal — zbavoval ji šedého povlaku — dol ho strhl,

obnažil ji a jako poslední pás na tle nahém rozepjal nahoe dv
tpytné sponky (str. 8).

Z takovýchto element perversní fantastiky nám katolické moderní
dílo nevzroste; to už povdli jiní — tebas nekatolíci — dávno lépe.

Hlídka. 33
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B.Brodski/: Z vesnic a samot. X. Zábavy veerní, red. E. Žák. R. XXII.

. 2. Dílo 120. Str. 194. Cena 1 K 20 h.

Povídka zde uveejnná zove se „Prázdný klas". Pro. není

z obsahu vidno, ale jinak je to píbh v prostém slohu napínavý, pouný
a výstražný, trochu ostrvmi rysy výrazný a v celku málo pravd
podobný. Prostému tenái zajisté pijde vhod. Na str. 159. jmenována

jakási Btuška, akoliv je e o Ržen.

Alois Dostál: Pro víru a vlast. Str. 152. — F. J. Košál: Ti obrázky

z našich hor. Str. 160. Ludmila r. III. . 4. a 5.

Dostálova povídka má dj z eské protireformace, zajímav zosno-

vaný a podaný. Bylo by asi mamo opakovati zde stesk, jak málo

historická povídka u nás prospívá, jak málo se pstuje. Jediný skoro

Jirásek ješt ji známým zpsobem traktýruje. Dostál byl z tch po-

volaných, ale uchýlil se s pole toho. Skoda!

Košálový obrázky jsou, jak obyejn, rázu lidopisného, a dobe
tak. Kezáleží konen v naší prostonárodní etb tolik na invenci, jako

na upímném vystižení lidové duše. A Košál jí rozumí a umí ji zobraziti.

Sloh zdá se trochu peplnný.

Božena Viková-KunUická: Staí mládenci a jiné povídky. Libuše r. XXXI.
. 3. Str. 147.

Spisovatelka od té doby, co se octla mezi emancipací, stydí se zas

trochu za tyto obrázky laskávin idyllické, nžné a naivní, jejichžto

základním tonem jest láska, štstí, satek, klidná domácnost a pod.

Sama je v pedmluv trochu desavuje — je to ostatn její vec. Není

v nich mnoho, ale pkn se tou, pknji, než ty nové reformní a

volnoláskové, které nyní píše a které prý i Machara rozrušují!
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Boj proti moru koalenímu. Už jinde jsem poznamenal, že souasn
s hnurím protikoalením v ci, . pracovalo se u nás dosti soustavné. Naši

buditelé moravští ile úastnili se L'dumilného toho zájmu; tak Sušil, sám
jsa úplným abstinentem, slovem i píkladem dával souasníkiím vzor, jak

se má bojovat proti alkoholismu. Kulda napsal spisek „K^ralení mor", -Tomáš
Procházka spolu s jinými zakládal spolky stHdmostní v Ivanicích a jinde

na Brnnsku, totéž inili vekni horliv missionái na Valašsku, Slovácku a

jinde. Z let tyicátých pochází též nkolik zajímavých spisk proti koalce,

napsaných knžími vtšinou dle nmeckých pramen. První jest: Následkové
pití koalky. S pipojením nkterých ponauení pro lid venkovský od

Ignáce Spurného, knze. 1840. Knížka tato napsána jest dle G. Zschokke:
^Brandweinpest", ve form povídky, v níž vykládá se o ddin Podolín,

a zvlášt o rodin Mrhalov, jakých škod a zloin píinou jest koalka.

Cituji nkohk slov z faráovy ei, již ml nade hrobem koaleníka ^Irhaly,

jako ukázku, jak pkn mže kazatel bojovati proti opilství: »A protož k vám
se, laskaví, obracím, a pravím, že každá náklonnost z poátku utlaiti se

dá, po letech ji však utlaovati, jest již neskoro. Tak jest to i s náklonností

k pití koalky. Jenom když vy, rodiové milí, na to budete míti bedUvé

oko, aby dti vaše hned v mládí koalce nenavykaly, mžete se tšiti, že

se takových smutných následk pi nich nedokáte. Nemíním ale tím íci,

že by navyklým koalkám možné nebylo, škodlivému tomu nápoji od-

vyknouti- Jako ke kesanm mluvím a tu smím již se svatým Pavlem se

chlubiti : Všecko mohu v tom, kterýž mne posiluje. Ježíš Kristus jest naše

posila v kehkostech našich. Který tedy kesan, a kdyby sebe hloubji 'byl

klesl, mže se vymlouvati, že nemže zlé náklonnosti odvyknouti? Ježíš

Kristus Pán náš jest mocnjší nežli hích, nežli ta nejhorší náklonnost. A
kdo se tedy k nmu upímn utíká a srden ho o pomoc prosí, zdaliž

bude zahanben ? Nikoli. Pro tedy nejdete k nmu všichni, kteí sob st-

žujete, že vám tžko jest, koalce odvykati ? Pro nechodíte astji k svaté

zpovdi a k stolu Pán? Snad nevíte slovm jeho: Pojte ke mn všichni,

kteí pracujete a obtíženi jste, a já vás oberstvím. V pravd! ím více se

od Ježíše Krista vzdalujeme, tím sme slabší, tím hloubji klesáme. Kesanovi
toliko teba dobré vle, a pak mže všecko v tom, kterýž jej posiluje.

Pál bych dnes srden, aby každý koalká zde na tomto hrob stál, . a

strašné následky koalkováuí neje ^ro asnost, ale i pro vnost živ si

rozvážil; zajisté by užasntd ped i.,a myšlenkou, že by ml sám v podna-

pilosti od smrti býti zachvácen, a v tom stavu ped soudnou stolici Kristovu

se dostaviti"' ... V zavírce pak praví pisatel: _Kdož ale popíše dostaten
onu bídu, která opilce za hrobem na vnosti oekává. Já se nechci o to

pokusiti, nebo mj jazyk k tomu nevýmluvný jest. Ale musejí hrozné vci
opilce a koalkáe ve híchu trvajícího za hrobem oekávati

;
ponvadž sám

syn Boží takto dí : Bda vám, kteí se nyní smjete, nebo plakati budete.

Luk 6., 25. Za vív.jko vaše výskání oekává vás vný plá a náek.
Hrozné vci musejí pro opilce na vnosti pipraveny býti, ponvadž opt

33*
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Pán Ježíš praví: Ale bda lovku tomu, skrze nhož pochází pohoršení.

A kde nalézáme více pohoršení, jako pi ožralcích ? Tolik neistoty vychází

z úst jejich, tolik klnutí a rouhání pronášejí ústa jejich, že div jest, že se

zem pod nohama jejich neotvírá, aby je za živa do pekla pohltila!" . . . atd.

Druhá knížka zajímavjší a cennjší jest z r. 1842: „Rozmlouvání
o koalce, jakož té nejvtší psot v domácnosti, jež dle pana Bottchera

vlastencm svým milým k rozumnému uvážení podává František Rádlo,
zámecký kaplan na Jemništi." Ve spisku tomto podává autor v podob
rozmluv faráe s vesniany velmi pkné pouení, co je koalka, jaké jsou

následky pijáctví, jak lze bojovati proti koalenictví atd. Knížka obsahuje

bohatý materiál k populárním pednáškám i ku kázáním proti opilství, a

stálo by vru za to, ^^dati ji znova, ovšem opravy tu a tam by byly ne-

vyhnutelný. Zajímavý jsou artikule kesanských spolk stídmosti, kterých

mže s prospchem použiti každý, zakládá-li takový spolek.

My nížepodepsaní dosti jsouce pesvdeni jak slovem Božím, tak

každodenní zkušeností, že nepravost ožralství jednou z tch nejohavnjších

jest ped Bohem a ped lidmi; jsouce pesvdeni, že pití nápoj pálených

v blaženosti asné i vné lidem vadí a pekáží . . . (následují všecky ná-

sledky pijáctví) ... o tomhle všem dostaten pesvdeni jsouce vešli jsme

závazkem v spolenost stídmosti a slibujeme ped Pánem Bohem svatosvat,

že chceme tyto povinnosti na sebe vzíti a také vrn a svdomit plniti.

Artikul 1. Slibem se zavazujeme, že od nyníka docela se odíkáme

všelikého nápoje páleného, a si on to, nebo jiné jméno má. Takovou pálenku

nechceme nikde píti, ani v domích svých, aniž kde jinde, neposkytneme jí

žádnému, aniž dovolíme bud ženám, bu dítkáni našim. Jí nebudeme pod

žádným zpsobem astovat své pátele a jiné známé ; aniž jí budeme dávati

tm, kdož u nás pracují bud jako eládka, bud" jako nádenníci aneb

dlníci.

Artikul 2. Slibujeme též k tomu napomáhati, aby naši pátelé a

známí zlé úinky tchto prazbytených a škodlivých nápoj nahlédne po-

znávali, a tak od pedsudk, jaké v této vci mívají, zhojili se, a napotom

všeho požívání tch záhubných nápoj s pomocí Boží se odíkali.

Art. 3. Vyjadujeme se dá/e, že naše jesti vle, aby táže spolenost

stídmosti užívala moci a práva, každého z nás, kdožkolivk by slib svj

lehkovážn zrušil, ze svého spolku propustiti, a takovéhoto ve veejných

svých shromáždních za lovka vrolomného zejména prohlásiti.

Artikul 4. Aby poádek udržán byl v spolenosti naší, vyvolili

jsme sob ti ze spoluoudv, aby oni byli výborem celého spolku, a tudy

našimi pedstavenými. Tento výbor má o záležitosti spolku našeho péi a

starost míti, má oudy k shromáždní povolávati, a spisy týkající se stídmosti

rozdávati. Než písn se zakazuje jemu, píspvk penžitých od oud spole-

enských bud žádati, bud jim takových ukládati.

Artikul 5. Mimo to a má výbor na pomoc ješt 12 spolupísedících,

by jemu v prácech nápomocni byli. Tito mají nejen o to dbáti, aby pravidla

se šetila a zachovala, alebrž k tomu piiniti se mají jmenovit, by jejich

vyuováním i mnozí vn jsoucí získáni, a tak spolenost sama rozšíena byla.
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Artikul 6. Alespo každého tvrtletí má se obecné shromáždní

všech spoleenských oud držeti, v kterémž výbor obšírnou zprávu o zdaru

spolenosti a o jejím prospchu podá.

Artikul 7. Kdož by tolik mravní síly v sob míti netušil, aby mohl

své zlé žádosti podmaniti, slibu svému dostáti a svatou ctnost kesanské
stídmosti vrn opatrovati, takový ze spolenosti svobodn vystoupiti mže.
Jenom má on svj úmysl výboru naped osobn oznámiti.

Artikul 8. Kdož pak v našem kesanském tovaryšstvu býti zamýšlí,

ten každého asu mže k nmu se pivtliti, kteréžto pivtlení se dje
podpisem jména. Ochlastové však známí nebudou hned pijati, ale až by se

výbor pesvdil, že oni ctnost stídmosti sob byli pivlastnili.

Spisovatel pipojuje ješt malé kázaní proti opilství, pipomenuv jiného

pramene: „Výborn nám v té vci posloužil W. P. Josef Wotýpka,
duchovní správce v Popovicích na panství Jemništském. On v kázáních

svých proti koalce se zasadiv, vojnu jí vypovdl. Vyšla pak tato pro nás

dležitá duchovní práce jeho pod názvem: Výstraha od pití páleného,

v Praze 1841 u Václava .Špinky za IG kr. Dalším spiskem jest „Ko ale ní
mor aneb kratochvilné pouení, pro a jak se lovk pití koalky varovati

má". Dle nmeckého od Jana Krbce, rektora u sv. Jií na hrad pražském.

R. 1840. Tetí opravené a rozmnožené vydání spisku vyšlého pod názvem:

Pouení o pití koalky. Spisek tento jest psán ve form poutavé povídky,

v níž se líí nenápadn pohromy pijáctví, historie spolk stídmosti atd.

Též tu jsou pipojena „pravidla zdrželivého bratrstva". Jsou jednodušší, nežli

nahoe uvedená, a znjí takto: „My níže podepsaní, jsouce mnohonásobným
neštstím poueni a pesvdeni, že opilství . . . (následují následky pijáctví) . .

.

tedy sami i se svými eledmi jsme se zejm v zdrželivé bratrstvo sjednotili,

slibujíce na est, u pítomnosti svých spolusousedu, následující povinnosti

svdomit zachovávati. lánek 1. Vyznáváme a slibujeme, že od nynjška

žádné pálenky píti nebudeme, ani našim ženám, ani dtem píti nedovolíme,

ani známým a pátelm jí nalévati, ani tm, již u nás v práci jsou neb

slouží, jí dávati nebudeme, ani v ní obchod neb prodej nepovedeme; nýbrž

radji všecky naše známé a pátely k tomu pohnouti a pivésti se snažíme,

by tohoto zlého nápoje docela se varovali. lánek 2. Vyznáváme a sli-

bujeme, že od nynjška se žádným opilcem ani v hospodách ani na jiných

veejných místech spolek míti nechceme, nýbrž hned na míst se vzdálíme,

kde by nkdo bu vínem nebo piv(m aneb koalkou rozum od Boha mu
daný byl propil. lánek 3. Dáváme zdrželivému bratrstvu to právo, by

jednoho každého z nás, kterýž by k nadpoloženým, svobodn uinným
slibm nestál, bez ohledu a odkladu ze svého spolku vyvrhlo. lánek 4.

Každého roku se bude držeti veejné .shromáždní toho bratrstva, v nmž
se zvolí jeden pedstavený, jeden písa a výbor z 9 úd k opatení bratr-

ských záležitostí, a v}'^dání úplné zprávy o stavu a zdaru bratrstva. lánek 5.

Komukoliv se zlíbí, mže se dáti každého dne za úda téhož bratrstva zapsati."

Zmínil jsem se o tchto .spiscích, jednak, abych ukázal, že se pracovalo

u nás souasn s cizinou dosti, a že by to jist nestálo v iiašich krajích

s alkoholismem tak smutn, kdyby se bylo v práci zapoaté usilovn po-

kraovalo, jednak abych poukázal na praktickou stránku, jakého totiž as
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forniulái-e pn inní slibu stídmosti mže použiti zakladatel spolku stídmost-

ního. Pokud však vím, inily se sliby stídmostní v kostelích, tedy bez

podpisování se. Missionái kázali nkolik dnu proti opilství, a poslední den

žádali na tch, kteí se rozhodli ke slibu, aby pistoupili k oltái ped vy-

stavenou Nejsvtjší, nebo aby se celý kostel rozdlil na dv strany, piják

a tch, kteí slib míní uiniti. Dle svdectví souasníka rozhodovali se nej-

spustlejší koaleníci, zvlášt byl-li kazatel ohnivý, a slibu svému skuten
až do smrti dostáli. .

Kázaní proti opilství jen tak píležitostné nepotká se s velikým pro-

spchem. Nepijáci uznají, a piják, je-li v kostele, povzdychne, pitaká a pije

dále. Spolky stídmostní jsou nutný, má-li se co vyíditi v boji proti koalenictví,

a sice hlavn proto, že veejné mínní má nesmírn dobrý vliv na ty, kteí

se ku zdrženlivosti rozhodli. Ov^em, jádrem spolku nemají býti jen pijáci bývalí,

ale i dobí, stídmí hospodái, kteí vlivem svým pitahují ostatní do spolku.

Z historie známo, že spolky stídmostní, na motive náboženském založené,

setkaly se s nejlepším úspchem.

K publikaci c. k. místodržitelství pro Cechy: „Studijní nadání
v království eském" pipojuje v „. C. H." 1901, str. 191. Tomáš Kahna
také tuto poznámku: „Studijní nadání mohou buditi pozornost také po stránce

národnostní. Není nezajímavo sledovati, kolik nadací je eských a kolik

nmeckých. Bývá to vidti již z ei zakládací listiny, pokud ovšem není

psána latinsky... V nkolika pípadech byla nadání pímo zabezpeena

národu eskému podmínkou, že je lze udliti jen tomu, kdo je rodem i jazykem

Cech, v jiném pípad jen mladíkm eské národnosti a jazyka. Jindy byla

aspo znalost eštiny nutnou podmínkou nebo opravovala k obdržení nadání

ped jinými uchazei. Je tch pípadu maliko, daleko a daleko mén, než

bychom si jich páli, ale to živé uvdomní národní, které k nám z nich

mluví, a to v asích poblohorských, mile pekvapuje. Nasvduje zárove

nkolik tch pípad pravdivosti vty, již bylo by možno dokázati hlavn
ovšem odjinud, totiž že století 17. tebas zasadilo národnosti eské rány

velmi vážné, a pes to, že ji velmi dusilo, nemínilo ji pece vyhladiti, jako

se mlo státi v druhé polovici století 18. Vyhlazovací boj se ve století 17.

vedl, ale hlavn proti kacím, a ovšem rány, které stihly kacíst\'í, zasáhly

zárove tžce národnost. Nicmén to úelem a snahou protireformace nebylo.

I to potvrzují zmínná nadání vnovaná bud jen anebo aspo pedem Cechm,
Do roku 1700. jest jich pt. Dv založili šlechtici, ti knží, z nichž dva

byli jesuité. A všech pt bylo spojeno s ústavy jesuit, lilavních pedstavitelv

a bojovník protireformaních. Zase doklad, že muž rázu Balbínova bylo

v Tovaryšstvu Ježíšov pece jen více, než se mínívá. A že také v eské
šlecht byli mužové stejného katolicko-vlasteneckého smýšlení, ukazuje nejlépe

pozdjší o nco (1710) nadace hrabte Jana Petra Straky, nejvtší a po

nedávném zízení Strakovské akademie v Praze nejznámjší studijní nadání

v Cechách, zárove protireormaní, eské a stavovské (zízené pro chudé mladíky

z panského a rytíského stavu eského národu a katolického náboženství)."

Nové kritické vydání Nového Zákona. Pi sjezde protestantských

theolog dne 15.— 17. dubna t. r. v Berlín sdlil prof. Hermann von Soden,

že asi za rok vydá nové kritické vydání Nového Zákona, o nmž za pomoci
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mnoha mladších sil již po sedm let pracuje. Byly prostudovány rukopisy

všech knihoven; kdežto doposud jako ideál bylo vydati text asi z roku 300.

po Kri-ítu, podailo se mu zjistiti text, jaký v druhém století byl. Zh.

ínská encyklopedie. Pi vzpoue boxeríi zniena byla v paláci

císaském v Pekingu velká ínská encyklopedie, o kteréž uenec Herbert

Giles v posledním ísle ,Nineteenth-Century" tuto zprávu podává: Roku 1403.

ustanovil ínský císa Yung Lo, tetí panovník z dynastie Ming, komissi za

pedsednictví Hsieh China, aby pípravní práce k velké encyklopedii zapoala.

Za úastenství 14G uenc dokonil Hsieh Chin za rok a tyi msíce svou

práci a pedložil císai ku schválení. Císa však nebyl spokojen a ustanovil

novou komissi tí len, mezi nimiž i Hsieh Chin byl. Tito vzali si na pomoc
21G9 uencv. Úlohou komisse bylo všechno vydati, co kdy v Cíne napsáno

bylo o život a spisech Konfucia, o djinách, filosofii a všeobecné literatue.

Koncem roku 1407. bylo dílo císai pedloženo, který je schválil a „velkým

vzorným dílem Yung Loa" nazval. Dílo sestávalo ze 22.877 oddlení a

11.000 svazk, z nichž každý 1^ , píilce tlouštky ml. Každé oddlení obsaho-

valo asi 20 list, tedy 'v celku IdvIo 917.480 stran. Když r. 1860. cizincm

pístup do Pekingu dovolen byl, nadarmo namáhali se vyslanci cizích mocností,

aby dovoleno bylo znalcm a uencm památky tyto prostudovati; žádost

byla vždy odepena. Památka tato bohužel ohnm zniena. Zh.

Migneova patrologie. Cleme asto citováno: „Migne, Patrol, cursus".

Snad nebud<. vhod pipomti si zajímavého autora blíže. Jakub Pavel Migne

narodil se 25. íjna 1800, na knze byl vysvcen r. 1824. Nejprve psobil

v diecesi orleanské, když však pro spis, který r. 1833. pod názvem „O svobod"
vydal, s biskupem pišel do sporu, odsthoval se do Paíže. Tam založil

asopis „LT^nivers", jehož redakce se však již r. 1836. vzdal a v Petit-

Montrouge u Paíže založil velké nakladatelství knih, spojiv se s jinými

duchovními, kteí nezištné a piln pracovali. Úmyslem jeho nebylo nových

spis vydávati, nýbrž chtl cenné spisy dívjších vk všem pístupnými

uiniti. Obrátil se o radu na celou adu francouzských i cizozemských uencv
a s podivuhodnou vytrvalostí a neobyejnou dovedností vydal mnoho dl
o velkém potu svazk.

Hlavní dílo jeho, jímž se v celém ueném svt proslavil a všem
uencm nanejvýše se zavdil, byla sbírka všech eckých a latinských Otc
církevních a spisovatelv od asv apoštolských až do druhé polovice stedo-

vku. Název díla jest: Patrologiae cursus completus seu Bibliotheca universalis,

integra, uniformis, commoda, oeconomica omnium St. Patrm, Doctorum,

Scriptorumque ecclesiasticorum sivé latinorum, sivé graecorum. Parisiis 1844 sqq.

Celá sbírka sestávala ze dvou oddlení, a sice z oddlení latinských a z od-

dlení eckých spisovatel. Series latina, vydaná v letech 1844—1865,

sestává ze 217 svazk textu a ze 4 svazk, které zevrubný index obsahují,

tedy dohromady 221 svazk; ada spisovatel poíná Tertulhanem (sv. 1. a 2.)

a koní papežem Innocencem IH. (panoval 11 98— 1216).

Oddlení ecké, series graeca, vydaná v letech 1857— 1866, byla

vydána ve dvojím vydání, a sice ve vydání, v nmž vytištn text pvodní,

ecký i s vrným latinským pekladem; toto vydání má 116 svazkv a

obsahuje spisovatele ecké od asv apoštolských až ku koncilu Florentskému,
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až do 15. století; poslední svazek obsahuje spisy kardinála Bessarioiia, který

roku 1472. zemel; druhé vydání obsahuje však jen latinský peklad bez

eckého originálu a má 81 svazku. K tomuto oddlení vypracoval svazek

obsahu Dorotheus Scholai'ios; vyšel v Athénách roku 1879. a 1883.

Celé dílo vyšlo v pkném, píruním formáte (velký S") a bylo až

nepochopiteln laciné; kdo se totiž zavázal, že celou sbírku odebere, obdržel

jeden svazek oddlení latinského za pt a oddlení ecko-latinského za osm

frank, tak že series latina stála 1105 a series graeca (ecko-latinská)

1288 frank, dohromady 2393 frank za 382 svazk. Nyní prodává se

mnohem dráže. Tak má tyto spisy na sklad dle katalogu nedávno vydaného

antikvá Plass a Schrottinger v Bonnu na Rýn a žádá za series latina

nevázaný, výtisk 1790 marek a za vázaný 2225 marek (antikvá paížský

H. Walter prodává nevázaný výtisk za 1800 frank, jednotlivé svazky po

10 a 20 fr.); za series graeca (text recko-latinský) IGl svazk, vázáno

v 106, za vázaný výtisk žádá 3640 m., za nevázaný 3290 m., "NValter za

3500 fr. nevázaný, svazek po 20 fr.; za series graeca (text jen latinský)

žádá za nevázaný výtisk_G50 m., Walter 700 fr., svazek po 7 fr.

Vydání Migneovo jest velmi cenné, nebo obsahuje nejenom všechno,

co v dívjších nejlepších a nejspolehlivjších vydáních Otcv a spisovatel

církevních obsaženo bylo, ale podává též úvody, dissertace, výklad, poznámky,

obsah, zkrátka podává látku, která doposud velmi tžce pístupna byla. Jak

dležitá byla a jest doposud tato sbírka! Dr. Fessler vykládá v pedmluv
ku své patrologii, že nadarmo kolikráte v nejvtších knihovnách u nás

i v cizozemsku po spisech nkterých svatých Otc pátral, s velkou vdností
však vzpomíná na venkovského faráe v Lengraoosu Jana Parschalka, který

po mnoho let spisy svatých Otc sbíral, nejcennjší a nejhledanjší vydání

ve své knihovn ml a vždy je ochotn zapjil.

Nejvíce výtek možno sbírce Migneov initi co do kritiky textové,

pro kterou neml dosti schopných spolupracovníkv. Avšak kdo by proto

chtl podceovati obrovské dílo jeho, se které nebyly celé uené kongregace

a bohatí hodnostái a které teprve v naší dob celými akademiemi se dokonaleji

provádí, a ani tu ne bez všelikých va?
Mimo patrologii vydal Migne i jiná obsáhlá, velkolepá díla o mnoha

svazcích, založil též velké dílny pro církevní pedmty. Roku 1868. vypukl

ohe v jeho závodech a zniil nejen všechny zásoby knih, ale i všechny

plotny k patrologii, tak že ml Migne na šest milion frank škody; válka

pak francouzsko-nmecká roku 1870. též mu práv když vše znova zaíditi

chtl, všechno pekazila. Ml též spor s paížským arcibiskupem, který jej

suspendoval a papežská Stolice dekretem ze dne 9. prosince 1874 mu za-

kázala knžím stipendia dávati a za n knihy prodávati. Zemel 24. íjna 1875.
Ign Zháxél.

University ve Francii mají letos 29.901 studujících, a sice 9706

právníku, 8393 medik, 2868 lekái-ník, 3762 studujících na fakult krásných

umní, 3164 studujících na fakult umní. V Paíži je polovice všech studujících,

a sice 12.289, v Lyon 2458, v Bordeaux 2119, v Toulouse 2040 atd. Žen

studuje 942; z nich je 600 Francouzek, 432 z cizozemska, mezi nimi 237

z Ruska. Zh.
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— University ve Švýcarsku. Ve évycarsku je sedm universit.

Eoku 1890. mly 2195 poslucha, mezi nimi 167 žen a 546 muž z cizo-

zemska. Roku 1895. bylo v§ech .3108, mezi nimi 305 žen a 1029 muž
z cizozemska, roku 1900. 3973 všech studujících, meú nimi z cizozemska

527 žen a 1343 muž. Zh.

Anglikánská církev. Dle práv vydaného „Oficial Year Book of

the Church of England", který kanovník Burnside vydává, od roku 1895.

ubývá kandidát theologie. Vloni bylo 650, pedloni 661 kandidát vy-

svceno, což je proti roku 1890. o 100 mén. Mnoho duchovních má velmi

malý píjem. Na dobrovolných píspvcích se sešlo vloni 7,770.992 liber

šterlinkv, o 300.000 více než roku 1899. íía školy vnováno o 17 tisíc

liber šterlink více než roku 1899. Na stavbu kostel vnováno roku 1900.

1,230.000, roku 1899. 1,198.000 liber Šterlink. Zh.

Vzedmuté moe jest hybnou silou neobyejn velkou, le dosud

nepatrnou mrou zužitkovanou. Zvlášt tam, kde se píliv denn dvakrát

na nkolik meti- zdýniá, dalo by se dobe k pohonu stroj využitkovati.

V malém pístavu u Ploumanachu na bretaském poloostrov provedeno

jest podobné zaízení tím zpsobem, že vytvoena jest hrází 120 metr
dlouhou rybníkovitá nádržka v rozloze 1"5 hektar, která se pílivem na-

pluje a pak po dobu odlivu poskytuje hnací vody dvma vodním kolm
továrny na led. Výška hráze mí 8 metrv a do té výšky stoupá denn
dvakrát píliv. Hráz opatena jest nkolika vraty, zavšenými za hoejší

hranu a dovnit se otáejícími. Za odlivu jest zevní svah hráze úpln vody
prost a vrata tedy pilehnou tlakem vody v nádržce tak tsn do obrub,

že za hodinu ani litr nepronikne, za to když píliv dostoupí té výše jako

voda v nádržce, otevrou se vrata sama a nádržka se plní. Z nádržky se

voda po as odlivu pivádí s výše as 5 metr na kola. Ledu používá se

pro vývoz ryb. Nyní zavádjí se pro lepší využitkování vodní síly elektrické

stroje a akumulátory.

Rychlotelegrafie vzbuzuje pozornost v odborných kruzích, nebo
umožuje mnohem rychlejší zpsob telegrafování než je dosavadní. Dle
systému Pollak-Vigaro možno v minut 1000 slov telegrafovati (pi ny-

njších pomrech telegrafujeme jen 100— 200 slov za minutu). Celý objev

nalézá se ve stadiu vývoje, avšak podaí-li se ho prakticky využitkovati,

bude to znamenati nejen mnohonásobné zlepšení celé manipulace, ale také

veliké zlevnní poplatk za depeše, tak že možno pedvídati jako dsledek
toho, že by veliká ást dosavadních korrespondencí" svena byla telegraf-

nímu drátu.

Obrovská vyza (bluga) vylovena byla v blízkosti Simbirska rybáem
Tešemkinem ve Volze. Vyza ta, z jejíchž jiker pipravuje se kaviár a z jejíhož

vzdušného mchýe dlá .se nejlepší druh klíhu (vyzina), vážila 10 ^/g centu.

Ryba po.skytla šest pud jiker, jež na míst byly prodány, hbra po 1 r. 60 k.,

což dalo 384 rubl. Maso posláno bylo na trh v Kazani.
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V Brn, 25. ervna 1901.

Církevní zprávy. Jedním z asto projevovaných pání a po-

žadavk našeho „mladého" knžstva jest svolávání diecesních synod.
Synody tyto zdají se jim místem, kde by si mohli uleviti, pednésti
své stížnosti, své návrhy opravné, pebudovat církev od shora dol.
Le sotva kdy pronášeno pání nepochopenjší, než jest toto volání

po diecesních synodách. Taková diecesní synoda podle svého právního

ústavu, podle zvyku, dle nhož svolávány a konány synody diecesní,

z poruení Tridentského sjezdu církevního dvakrát i aspo jednou ron
jest opakem všeho toho. co dnes „mladé" knžstvo chce. Pedn úel
synod diecesních dle Tridentina byl ten, aby biskupové knžstvu svému
vštípili dekrety sjezdu, utužili disciplinu knžstva, nedbalé ponukli,

neuené douili, vbec mravní i dogmatickou úrove knžstva pozdvihli.

Podle toho také synody konávány v kostele, bohoslužebné obady pi
nich zabraly asu nejvíce; dekrety pro synodu uchystány biskupem
samým, jeho konsistoí, k porad pedbžné pibráni jenom nkteí
knží, které biskup sám vybral; úastenství na synod záviselo též

zcela na vli biskupov, koho z fará uril a povolal k synod, ten

dojíti sml, ale i musil.i) Debatt nebylo: k jednotlivým ustanovením

dekret podával biskup sám vysvtlivky, udával pohnutky a dvody,
jež jej k ustanovení pimly; synoda odstavce dekretu mlky pijímala

Námitky, jakož i všeliké „volné návrhy" sdlovány tak zv. prokurátorovi

synody, urenému od biskupa. Ten návrhy dív biskupovi pedložil a

biskup je dle své libosti uvážil, a na které odvtiti hodlal, ty prokurátor

sám celé synod peetl a biskup pak své mínní projevil. Debattování,

hájení vlastního návrhu a podobných parlamentarních zvyklostí nepi-
pouštno. Kdo porušil klid a dstojnost jednání, stihán církevními

tresty. — Diecesní synoda dle Tridentina byl tedy biskup mocí svého

uitelského ádu uící a napomínající své knžstvo. Na synodách tedy

mluveno pouze „ex cathedra", enických „tribun" nebylo. 2)

Nco zcela jiného než diecesní synody, spoutané právním zvykem
ve slavnostní akt církve uící, jsou diecesní konference, jež

nejsou vázány žádnou kanonickou ústavou právní, a jež mohou býti

pouze rozšíenými konferencemi pastorálními. I tu však má biskup

právo povolati koho chce. Nebo povolati všecky knze diecese nemže
— v našich eskonmeckých milionových diecesích se to rozumí samo
sebou — už k vli pastoraci nikoliv. Pirozen proto k takovým

') Také kaplanm dáváno za vyznamenání právo synodální, z nhož dnes zstalo

kousek sukna na rameni
*) Posledn se k tm, kdož po synodách volají, pidala i pražská »Obrana« z toho

dvodu, že nespokojenosti mezi knžstvem a mnohdy dvodn stále pibývá, a že jisté

pomry volají po náprav. Odsuzováním lidí za »Rozvojem« stojících pak že se to nenapraví.
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konferencím povolávají se dkanové, a chce-li biskup, i jeden i dva
knží z každého dkanství knžstvem bu volení, bu od biskupa

jmenovaní. Papež Pius IX. dovolil r. 1851. poprvé lutyšskému biskupovi,

aby místo tžkopádných synod diecesních zaizoval pi exercieiích

knžských takovéto konference, k nimž pouze dkany povolati mže.
Podobné právo udlil papež Pius IX. r. 1855. ílistem z 5. listopadu)

rakouským biskupm. Synody, jež v polovici vku XIX. konány
v Eakousku a Xmecku, byly ješt podle cnoho starého kanonického
statutu, ne však už ty. které poslední léta konány v Tyrolích a Dalmácii.

Tu je také látka jednány volnjší, jednání samo svobodnjší, ale vždy
pece na biskupu závislé. Ze by vbec jaký sbor knží od biskupa svolaný

mohl a sml si na píklad odhlasovali zrušení celibátu nebo odstranní
patronátu a pod. vci. a biskup byl pak povinen bu usnesení provésti

nebo vyšší instanci pedložiti — to je holá naivnost!

Ostatn pro vyvolávat z minulosti sbory pežilé, do naší doby
nevhodné? Máme od njakého asu modernjší synody — kato-
lické sjezdy. Tof pravé moderní kolbišt pro záležitosti všeho života

katolického se týkající. Na synody patily dogmatické a pastorální

záležitosti, jež z uení církve samy sebou plynuly a biskupem jako

takové prohlášeny a inkulkovány. Ka sjezde katolickém tyto nezmnné
církevní zásady se ani neprohlašují ani nevysvtlují. Pokládány jsouce

za známé a dané základy celé budovy církevní už se neprojelnávají,

ale vše to, co zmnného. zevnjšího, vývojového na nich spoítá, možno
projednávati. Katolický sjezd mže míti zcela dobe zvláštní odbor
pro ist knžské (sociální, vzdlávací a j.) záležitosti, jako

je má pro záležitosti ist laické (odbor na p. emeslnické, dlnické
otázky I. Pání a tužby knžstva podepené souhlasem a pízní laik
na sjezde súastnných tím více budou vážiti. A, myslíme, že b}' zvlášt

naši moderní bojovníci proti celibátu ped soudem laik velmi špatn
pochodili.

Proticoelibatní dopisy pedešlé msíce v rzných listech a zvlášt

hojn v Mor. Orlici uveejované vyvolaly etné protesty knžstva,

jež dle dkanství koncipovány. Protesty tyto teba však bráti jen ve

smyslu tom, že otázka taková nemá se zatahovati ped hospodské

publikum, jak v denních novinách se to nutn dje, nebo že není

vbec na ase dnes takou otázkou hýbati. V tomto smyslu musí ko-

nen s protesty tmi i páni anticoelibái souhlasiti.

Mnohé z protest knžských odsoudily však zárove celou tak

zvanou „katolickou modernu" („s Novým životem" i „Rozvojem").

Tchto projev však jest jen nepatrná menšina. Moderní ruch pouze

literární nebyl by ovšem vinen takovýmto „novotástvím" a snahami

reformními tak hluboce do života církve zasahujícími, jako se nám též

nezdá, že by jimi specieln asopis „Nový Život" vinen byl. Také tyto

dva proudy nevidíme u jiných národ nijak spojeny. U nás však literární

kroužek stal se zárove kroužkem církevn reformních debatteur, na
sjezde „Nového Života" na Velehrad pekroeny hranice pouze literního

a umleckého krásna. V tom ohledu tudíž ona menšina protestujících,
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když poukázala na celou katolickou modernu (která však i u nás se

musí pojati šíe, než kam sahá „Nový Život" a snad i ^Rozvoj"),

hádala dosti dobe. Tof ohnisko, z nhož se rojí a ješt asi rojiti budou
všemožné opr;ivné návrhy, a doufejme, že snad mnohé na prospch
a k dobru církve. U nás ostatn ta „katolická moderna" není ani tak
vinna obsahem svých myšlenek a návrh — pejímá je z ciziny —
jako jejich formou a svou taktikou. Proti té také zmínné protesty

hlavn míily.

Tebas pvodce jména „reformního katolicismu" práv byl
dán v ím na index, a kniha jeho (Reform-Katholicismus) potena mezi
knihy zakázané, pece nedá se upíti, že zvláštní kvas proniká ducha
knží i neknží v celé Evrop a Americe, ducha volajícího po reformách
„v hlav i údech". V našich eských zemích, kde se proudy západní

Evropy odrážejí jen slabou vlnou, ani v tom smru nejsme „nejhoršími".

Jinde bijí vlny výše a mocnji, už proto, že boue urývá jednotlivce

od spoleného tlesa. Knží apostat naše eské hnutí reformní nedlá,
jako jich nadlalo jinde; slovanská povaha jest vrnjší a vážnjší než
latinská a zase mkí a mén tvrdošíjná než germánská. —

Otázka soubojová pivedena na petes letos v delegacích

v rakouském i uherském sboru, tu i tam ze strany katolicko-lidové.

Odpov však, které se dostalo interpellantm od ministra vojenství,

byla po tom hnutí protisoubojovém u nás i jinde, po tom mezinárodním
sdružování muž nejurozenjších, pece až píliš píke odmítavá. Kdo
jde k vojsku a bere na sebe zlaté porte-épée ví prý, jakým závazkm
se podrobuje! Ostatn prý souboj nedá se zamezit žádným zákazem a

žádným zákonem trestajícím. To znaí: ministr prohlásil souboj za

právoplatnou instituci dstojnickou, pes to, že zákon civilní i ád vo-

jenský souboj zakazuje. Le tak daleko šla správa vojenství veejnému
mínní vstíc, že záležitost hejtmana Ledóchowského slíbila znovu pro-

jednati, když on sám požádá o revisi. Tím naznaeno, že degradace
jeho, požádá-li o to, bude zrušena. Velmi úinn proti nucenému
souboji u vojska mluvil uherský katolický poslanec Rakovský, jenž

sám nedávno ml souboj v uherské snmovn poslanecké pi pro-

jednávání subvence námoní spolenosti „Adria".
Podezívaný ze spojenectví s „losvonromiany" pedseda minister-

stva Koerber promluvil sám pi rozpotové debatt 3. ervna o hnutí
„pry od íma". Nemá za nutno, aby bránil proti nmu katolickou

církev, protože ta je dosti mocna a silná, aby se obránila sama duchovními
zbranmi. Policejní prostedky ostatn prý proti takovým proudm nic

nespomáhají, leda vc zhoršují. Kdyby agitace „pry od Rima" pe-
stoupila meze zákona, pak jest ovšem jeho povinností zakroiti. —^~

Dosti zetelné to odeknutí tm, kdo žádali za výjimená opatení proti

nm. radikálm a agitaci evangelické z íše. Le vykládáno z nmecké
liberální a radikální strany ješt i jako nesouhlas projevený s vy-
stoupením arcivévody Františka Ferdinanda. V opatrné a na všecky
strany smílivé ei Koerbrov však zdá se marno je hledat njaké
stanovisko a rozhodné strannictví.



Rozhledy 5Q1

Pi té píležitosti poukazují, jako už i díve asto poukazovaly

íšsko-nmecké listy katolické na to, jak by asi pruská vláda zatoila

s podobnvm hnutím, které by katolíci osnovali proti protestantské

zemské církvi. Také protestantský list „Deutsches Adekblatt" pipomíná

tm. kdož z Xémecka do Rakouska kií o plnou svobodu protiímské

agitace, že co žádají pro sebe v Rakousku, musejí také dsledn do-

volovat pak rakouským nebo aspo nmeckým katolíkm v Prusku.

Letos opt o Božím Tle propukla národnostní zuivost židv
a liberal terstských proti Slovincm a proti církevním úadm. Jako

jindv tak i letos mla se všecka bratrstva a kostelní spolky terstské
súastniti Božítlového prvodu s prapory: s vlašskými tudíž

i dva slovinské. Le co vloni se strhlo pro slovanský nápis u svatého

Jakuba, to nvní opáeno i v kathedralním chrámu. Mstská rada pro-

testovala proti úastenství slovinských spolkv a prapor a odekla,

kdvž biskupského dovolení nezvrátila, svou úast. 2Sad to ješt na schzi

mstské rady podán a pijat návrh, aby se zastavily po tak dlouho

všecky píspvky na církevní úely, dokud biskup Štrk bude biskupem

terstským.

Záležitost s obsazením arcibiskupství zaderského v^
ízena konen vládou jak se zdá ke spokojenosti obou stran: charvatské

i vlašské. Charváti jsou spokojeni, že jmenován jejich lovk Dr. Dvornik.

Vlaši pak, že jmenován lovk mírný a nikdo z tch. proti nimž už

naped vystupovali. Strana kanovníka Vlacha Borzattiho se sic na-

máhala, abv prorazila s osobou jeho když ne na stolec arcibiskjipský,

aspo aby pro Vlachy byl jmenován jako adlatus arcibiskupv; le
ježto Borzatti ani mezi Vlachy není všeobecn oblíben, sešlo s plánu

toho. Vlašská moc a sláva v Dalmácii ostatn už omezena na pouhý

Zader, a i tu jen se udržuje z milosti vlády.

V delegacích došlo optn na stížnosti bosenských pra-

voslavných a hlavn mohamedán. Le ježto vláda bosenská
letos s obojími jala se vyjednávati, aby jejich požadavky uspokojila,

nebylo podntu jako jindy k podezívání a obvinní. Ospravedlnní
vlády pijato klidnji i v uherské delegaci. Vláda sama nestaví se

na tak odmítavé stanovisko k nespokojencm jako díve, proto i de-

putace jak pravoslavných tak mohamedán k císai pipuštny a své

stížnosti mu pedložily. Pravoslavní chtjí sesílení laických práv ve

své autonomii církevní, mohamedáni pak hlavn, aby se jim vydaly

fondy ''vakuf 1 školní a náboženské. Tak dobe se to mnohým v nich

hospodailo, a ted jim ona možnost správou státní odata. Proto také

pi vyjednávání vlády s mohamedány rozešly se ob strany o tuto

otázku, na pokud rasel-ulema a muftiové (arcibiskup a biskupové) smjí
bez kontroly státu s penzi hospodaiti; rovnž choulostivá jest otázka

závislosti hirarchie mohamedanské na Caihradu. na njž vláda bosenská

právem je žárlivá.

Naízení Studtovo v Poznasku na obecných školách, kde dítky

už dostaten umjí nmecky, zru.šiti polské vyuování náboženství,

dlá poád vtší rozpory mezi rodii a školou a ba i mezi dítkami a
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školou. Tak nedávno obec Veseu stala se djištm takových výjev,
jaké se asi v jiné zemi dosud nepihodily. Ve Ve sni najednou
z rozkazu okresního inspektora odstranno polské vyuování
náboženství. Uitelé jali se probírat a ukládat katechismus dítkám
po nmeku. Le když chtli zkíjušet, dítky ani muk, žádné ani úst

neotevelo. Uložena jim látka znovu, ale opt žádné dítko neodpovídalo;

trestány po jednotlivu, ale nespomohlo. Nmecky že ony nikdy ná-

boženství odíkávat nebudou, znla odpov všech. Zaveny po škole

a uloženo jim uiti se. Le výsledek byl týž. Zavolán uitelstvem
inspektor a ten kázal žactvo tlesn potrestat. Nastalo tudíž trestání

celé tídy. Ježto uitelstvo i inspektor byli Nmci, bito do dítek ne-

milosrdn. Jeden slabší hoch omdlel. Na plá a náek, jenž se ze školy

rozléhal, sbhlo se obyvatelstvo ped školu a žádalo, aby dítky byly
propuštny. Rodie obracejí se vesms na cestu soudní, žádajíce, aby
uitelstvo veseské za zneužití práva trestu bylo odsouzeno. Ped
školními úady ovšem nepochodili, také stížnosti k ministerstvu i samému
císai byly marný. Bezpochyby že ani u obanských soud více spra-

vedlnosti nenaleznou.

^ Pípad srdnatých dítek veseských nezstane nyní asi osamocen.

Násilí vlády pruské bude tudíž míti pro národní uvdomní polské velmi

blahonosné ovoce. Nebo vlévá vdomí a národní sílu už i do srdcí dtských.

Uprázdnné ti stolce biskupské mezi katolíky Poláky
v Rusku obsazeny; biskupové praeconisováni už sic v minulém
konsistoriu papežském, ale te koncem ervna dosednou teprv na stolce

své. Mohilevským arcibiskupem jest dosavadní biskup žitomský
Kíopotowski, žitomským dosavadní svtící biskup Niedzialkowski,

plockým kanovník Szembek. Vypuzený a sesazený biskup Symon
se svolením sv. Stolice a vlády ruské odebere se z Odsy mezi své

krajany do Ameriky. — Polští katolíci v Amerických Spo-
jených Státech konati chtjí po as výstavy panamerické v Buífalu

svj sjezd, na nmž hlavn se chtjí domáhati na kurii ímské stejného

osamostatnní a postavení kléru a církve polské, jakého požívají katolíci

anglití, nmetí a francouzští. Obnáší poet katolík polských v se-

verní Americe pes pl druha milionu. — Zpráva prokurora Sv. Synodu
ruského, Pobdonosceva o u nitech v bývalém království
polském udává letos jako vloni poet „úporných", kteí se dosud

nechtjí dát pinavrátit k pravoslavné církvi, na 83.000 duší. Za to

navráceno do lria pravoslavné církve od r. 1875. už 449.139 sjedno-

cených. Vystavno pro n nákladem státu 470 chrám prav^oslavných

a 52 kaplí s právem veejné bohoslužby. Prokuror stžuje si na velký

vliv katolictví a na propagandu^ již katolití knží stále mezi bývalými

sjednocenými provozují. Knžstvo pravoslavné, aby pitažlivost církve

katolické zmenšilo, dlá všechno to s lidem, co vidí, že dlají knží
katolití. Zavádí zpvácké kostelní spolky a zpv lidu mezi bohoslužbou,

hojn podniká poutí a poádá církevních slavností, zavádí pobožnosti

mimoádné po bohoslužb ranní i odpoledne v nedli. A hlavn ve škole

snaží se psobiti na dítky. (Tu stát také ponechává „cerkovným
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píchodským" školám plnou svobodu, nezakládaje proti nim státních

i ministerských škol, jež nejsou tak výlun náboženské.) — Ustano-

vení, jež vydána o píslušnosti bývalého sjednoceného obyvatelstva

k církvi pravoslavné, zmnna zatím už tikrát. UstaVvZ r. 1875. zosten
r. 1882. a tento opt r. 1892. Le když stále nic nespomáhalo. zmnn
i tento r. 1897. a zase letos ohlašuje Pobdonoscev novou praksi. Nebo
dovolení, abv kdo se sml na základ výtahu z matriky hlásit, že on
v r. 1875. b^i katolíkem <'a ne sjednoceným^ a že tudíž nemá býti

poítán do pravoslavné církve, tohoto dovolení prý zneužíváno. Popouzei
polští chodili po kraji a vybízeli lidi. aby se odhlašovali od pravoslaví,

pracovali jim žádosti, vymáhali dokladv, a hromadn zasílali místní

pravoslavné konsistoi. Proti takovéto agitaci obmýšlí tudíž sv. Synod
nové prostedky, jimiž by nejen poet „úporných^ zmenšil, ale také

odhla.šování z církve pravoslavné zabránil.

Eevnivost mezi francouzskou a nmeckou školou gregorianského
církevního zpvu rozešena nedávným brevem papežovým opatovi

benedikt. kláštera v Solesmes zaslaným, jímž papež vyslovuje fancouz-

ským benediktinm uznání za to, že o krásu a istotu církevního zpvu
se piiují pstováním starého gregorianského chorálu. Také publikace

jejich v tom ohledu schvaluje a uznává. Tím tedy francouzská škola

postavena na roven nmecké, již nedávno Xmci prohlašovali ovšem
za jedin správnou. — Následkem tohoto -vítzství latinského" bude
zvláštní ústední organ církevního chorálu, jejž vydávati budou v ím
pod názvem „Rassegna Crregoriana".

Kongreganí zákon prošel zatím též už komissí senátu francouz-

ského, doznav tu nkterých zmn a projednává se v senátu v podrobné
debatt. Vláda i senát opravili totiž, co snmovna pokazila. Komisse
senátu škrtla i. 14. na návrh socialisty Fourniera opravený v posla-

necké snmovn v ten smysl, že spolky náboženské jsou povinny
oznamovat své založení úadm, ostatní však spolky jsou zbaveny všech

povinností ohlašovat se a zakládají se zcela voln. Senát tedy povinnost

oznámení rozšíil dle návrhu vlády opt na všecky spolky bez výjimky.
Mimo to vláda podala nové znní i. 18., jímž se ustanovuje, co se

má státi se jmním rozpuštných kongregací. Vláda upustila od prvjšiho
úmyslu, zizovat ze jmní klášter starobní fond pro dluictvo, ale

zkrátila také šestimsíní lhtu (od snmovny ustanovenou) na tímsíní,
v níž smí jak dárcové klášterního jmní, tak i lenové kongregací
hlásiti se o své podíly, jimiž k masse pispli, nebo jež lenové kongre-
gace osobn vyzískali, zddili nebo dostali. Dárcové smjí se hlásiti

jen o takové dary a fundace, jež vnovali kongregaci samé, nikoliv

njakému speciálnímu úelu. Nebo v tom pípad musejí úelu tomu
ponechány býti. Chudobince a jiné lidumilné ústavy, jež pi kongregaci
zízeny po dobu penosu jmní udržují se z celé podstaty sporné.

Jmní, jež nepatí ani leniim kongregace, aniž se o n kdo hlásí do
tí msíc jako dárce nebo dotator, pipadne státnímu fondu „caisse

des dépots et consignations." Rovnž pijat v senát dodatek, že lenm
zrušených kongregací mže se roní odbytné vypláceti. Tedy pouze
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mže, ale nemusí! — Ve zpráv senátu o pedloze uvádí se jako hlavni

dvod proti eholím a kongregacím, že lenové jejich skládají sliby,

protivící se obanskému zákonniku. Tam prý totiž nic nestojí, že by

lovk sml se vázati njakou smlouvou vn. Xaopak prý lánek
1780. dovoluje, že lovk smí propjiti druhému svých služeb jen

na as; osobní vné smlouv}^ jsou nedovoleny. Rovnž prý i. 1128.

dovoluje jen initi smlouvy o vcech smn podléhajících, nikoliv

o možných, budoucích, neuritých a nikoliv o osobách. Ze dvody tyto

jsou víc než dtinské, neteba pipomínati. V senát pro zákon najde se

asi skoro dvoutetinová vtšina. Vláda však nemíní zákon uvésti

v platnost, leda až po budoucích volbách, jež tím mají o její politice

rozhodnouti.

Jako každý rok tak i letos prvody o Božím Tle v mnohých
obcích francouzských, socialismem naichlých, daly podnt k velikým

výtržnostem. Zdá se, že slavnost ve Francii pvod vzavší ve své

vlasti brzy bude musit zaniknout, aspo na veejnosti.

V Portugalsku zaveno celkem 15 eholních dom.
Jesuitm pt. Františkánm tyry. Benediktinm jeden; eholnicím

rzného druhu pak pt. Na petici zaslané králi podepsáno bylo na

1000 osob z rzných vrstev stavu laického a na 800 podpis knží a

biskup. Dva biskupové však se nepidali k této spolené akci katolické.

Rozilení v lidu stále jest umle udržováno, a to jak v Portugalsku tak

ve Španlsku. Povaha národv ob zem obývajících jest ovšem taková,

že možno si vysvtliti, když se prudkost a upílišenost jeví na obou

stranách, jak v útoku tak v obran. Ve ^Spanlsku nad to spory

mezi biskupy a knžími pro politiku a jiné mimotní vci. jež v minulosti

se hnaly s obou stran až do krajnosti, dosti etné ady podobných,

jako jsou francouzští „abbés évadés" („vyklouzové") a suspendovaných
knží, iní hlavní tžkosti v opoe vících proti liberalismu vlády.

Malý kulturní boj podniknut v Bavorsku. Biskupové bavorští

v podání svém k vlád vloni na podzim ohradili se proti tomu, aby
katolíci uitelé žijící ve smíšeném manželství, od pastora

sezdaní a po protestantsku všechny své dítky vychovávající byli po-

necháni a ustanovováni na školách ryze katolických, jak se bylo ve

dvou pípadech stalo. Ježto takový katolík pestává už býti katolíkem,

žádali tedy biskupové, aby ani vláda takové lidi jako katolíky nepo-

ítala. Patit už svou náklonností a svým životem druhému (nebo

žádnému) vyznání. Když te nedávno rozklad biskup vyšel na ve-

ejnost, stropily protestantské a liberální listy veliký hluk o nesnášelivosti,

klerikalismu a pod. Vláda ostatn na žádost biskupv odpovdla naisto

záporn. Podle stávajících zákonv o smíšených manželstvích nevidí se

jí, aby zavádla njaký nový zpsob v dosazování a ustanovení kato-

lických uitel, kteí žijí ve smíšeném manželství a dítky po protestantsku

vychovávají. Zákon prý zaruuje smíšeným manželstvím volnost vy-

chovávat dítky v tom i onom náboženství nebo v obou. — V prote-

stantské zemi t>y opaný pípad se vyídil zajisté bez hluku a podle pi-
rozeného rozsudku lidského; v zemích katolických co chvíle malikosti
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vzrstají v celé hory pekážek a tžkosti. Cí vinou? Jest vina jen vždy
na vládách a na tom tak zvaném liberalismu"? Sotva!

Dne 8. ervna odhalen bl. Tomáši Kempenskému v rodišti

jeho. msteku Kempen v Porýní, pomník. Církevní slavnost byla

náležitou ocenou nezanikajícího díla jeho „Následování Krista", jehož

autorství blah. Tomášovi novým bádáním kritickým už nadobro pi-
souzeno (* 1379 i 1380, t 147 ly.

Uená spolenost Grorresova slavila 13. kvtna 251eté jubileum
svého trvání. Slavnostní schze konána v Koblenci. K tomu okamžiku
poslal sv. Otec spolenosti zvláštní „breve", v nmž vyznává zásluhy

její o vdu a obranu katolickou v Nmcích. — Podobný ústav nmecký
pro Rakousko, tak zvaná Lvova spolenost, slavil 9. a 10. ervna
své desítileté trvání.

„Kulnische Volkszeitung-" uveejuje v . 518. ze dne 9. ervna
dopis od dobrého znalce ínských pomr, jenž navrhuje pro dobro
církve, aby missionái a katolická církev v ín postaveni byli pod
pímý protektorát sv. Stolice, aby totiž zízena byla nunciatura

v Pekinu; nebo svtské protektoráty dnes pi té nakvašenosti mysli

v ín neuchrání církev nových pohrom. Naopak, jako dosud, jen zaviní

stálé a stálé výbuchy hnvu lidu ínského proti všem cizím dobyvatelm,
za nž musí považovati i missionáe. O tomto zpsobu ochrany katolické

církve v ín ostatn už i díve diskusse vedena a už ped bouemi
ínskými navrhována. Škoda, že k tomu tehdy nedošlo. Obrana zájm
církve takovým zpsobem, jak se jí spojené moci ujaly, všem církvím

kesanským v ín leda nekonen uškodila.

Nejkesanštjším dílem svta jest vlastn Amerika.
Tam kesan jest 98'5% všeho obyvatelstva, kdežto v Evrop jen

95"7ye, v Austrálii pak 737o- Asie a Afrika jsou pohanskými díly svta:
onde kesan jest jen S^/q. tu jen 5%. — Nejkatolitjším dílem svta
jest zase ne Evropa ale Amerika: tam jest katolík 50"4o/o všeho

obyvatelstva vbec, kdežto v Evrop jen 47-870 (v Austrálii pak 18Yo)-
Také vezmeme-li v poet samo obyvatelstvo kesanské, pak opt
v Americe katolíci mají pevahu. V Evrop tvoí katolické obyvatelstvo

práv polovici {60°/o) všeho kesanského obyvatelstva, v Americe však
vtší polovici íól-l"/,,). Za to Evropa jest nejžidovštjším dílem svta:
bydlí v ní 91 "/o všeho židovstva, tak že na ostatní díly svta pipadá
pouhých 9°,„.

A z evropských žid opt, jak už asto jsme se zmínili, nejvtší

díl jich žije mezi Poláky. Rusíny, Rumuny a v Uhrách.- Sama ruská

íše má pes 607o všech žid co v Evrop obývají. Poslední dobu opt
zvýšena výjimená ohrada, jíž židé v Rusku od ostatního obanstva
jsou oddleni. Poátkem ervna správní senát pitužil opt ustanovení

o státní služb žid z r. 1896., odstrauje všecku volnjší praksi. která

se od té doby pes písnost zákona r. 1896. zase v rzných ministerstvech

zahnízdila. — Do roku 1861. židé v Rusku nemohli vbec vstupovati

do stedních a vyšších škol, jež razily cestu ku státní služb. Teprve
v tom roce, kdy zavál duch svobody nad Rusí selskou, uštdeno i

Hlídka. 34
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Židm, vlastn kupcm tetí gildy v království polském (a to byli

vtšinou židé) právo navštvovati gymnasia a university. A ihned objevilo

se mnoho léka a advokátu židovských. Od roku 1866. jedno
ministersterstvo za druhým zaalo si vymáhat dovolení, aby mohlo tu

pro nedostatek léka, tu pro nedostatek technik i právník, usta-

novovat židy na místa státní. A židé se inili a žádné píležitosti

obsadit njaké dostupné státní místo nepropásali. Le po krvavém
atentátu, jímž skonil liberální car Alexandr II., nastal opt obrat

v politice židovské. Ustanoveno, že ve školách smí býti jen urité

procento žid (v Rusku samém o až 5), nad pomr se žádný židovský

žák nesmí pijati. Nadto Moskva a Petrohrad vbec vyloueny z dostupu

židovské státní služby. Pozdji zakázáno židm vbec zdržovati se

v Sibii východní a ve stední Asii. Dovršeny ony úkazy omezovai
vytením hranic dovoleného židovského bydlišt („erty osedlosti").

Židé pebývající ve vlastním Rusku smli tam zstat na dále jen tehdy,

mli-li diplomy universitní, vysvdení maturitní, byli-li emeslníky a

narodili-li se už v „koenné" Rusi. Všichni ostatní musili se vysthovat
do hranic dávné republiky polské. A tu opt smli se židé usazovat

pouze v mstekách. Na vsi smli peb\'vati jenom ti židé, kteí se

tam narodili a zapsáni byli do obce; a tito smli se zdržovat jen v této

své rodné vsi a žádné jiné. Ve státní služb pozstali židé ješt z onch
dob vtší volnosti (1861—1878) jakož i pozdji noví do ní pijati na
základ zvláštních dovolení, o nž to které ministerstvo vždyi zvlášt

žádati musilo. Nyní správní senát vysvtluje dosavadní zákony a do-

savadní dovolení v ten smysl, že dle nich smjí židé býti pijímáni

do státní služby v tchto pípadech: mají-li diplom doktora, magistra,

kandidáta (a to diplom prvního stupn), jakož i ti, kteí mají diplom

doktora medicíny; mají-li diplom pouhého praktického lékae, tu však

dopouštjí se jen k pouhé lékaské služb; kdož mají diplom inženera-

technologa, i ti však se pijímají pouze pro technické služby; kdož
skonili kurs zemmiský, dopouštjí se na službu gubernských
geometr. Omezování správního senátu znaí tolik, aby nebyli ustano-

vováni v kanceláích, ve správních odborech, na místech editelských

a vyšších, nýbrž pouze praktické služby nejnižších stup pro n mají

zstat oteveny.

Le z tchto zákonných omezení nesmí se usuzovat, že by židé

v Rusku nebyli niím, a že by jejich vliv známý z druhých stát,

v Rusku se nejevil. Slyšme, co praví v dubnové knížce msíník du-

chovenský „Nabljudatel'' i,Pozorovatel): V Petrohrad jsou ti ne-

mocnice, v nichž vtšina léka jsou židé. U každého soudu shledáte

se s advokátem-židem, ovšem že ne jediným. V kanceláích, lékárnách,

drogueriích sedí židé. Jako herci, virtuosi a hudebnici i pvci operní

vystupují židé, nejastji si dávajíce jména španlská, italská, rumunská
nebo aspo maloruská. Tisk ruský až na malé výjimky je v rukou
židovských, nebo siln vedle kesanských redaktor a spolupracovník
zasednut židy. Židé docela nic se necítí všemi tmi obmezeními ruských
zákon stísnni ve své moci a svém vlivu. Také zvlášt za „arou
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osedlosti" nevidt na nich njaké bázn, ostýchávosti nebo pro-

následovanosti. Kaopak tu samé kesanské obyvatelstvo musí jim
ahvbat. Tak na p. letos v Kremenugu na kvtnou nedli pravoslavní

nesmli se opovážit s ratolestmi vrbovými a svícemi jít prvodem po

hlavní tíd, jak jindy chodívali, nebo židé svtíce své svátky (ruská

Velkonoc pipadá o týden pozdji hebrejské) zastavili procházejíce se

celou ulici a s výhružkami vystrili z ní pravoslavné. — Za „arou
osedlosti" musily z mnohých stanic železniních (z ekáren) vzaty

býti svaté obrazy (ikony v koutku jako oltáík stojící, protože židé

co chvíle je potupili. — ^Nabljudatel" žádá, aby na zlomení vlivu

tajných nauk a píkaz Talmudu židé nuceni byli ve školách a syna-

gogách svých uiti jen po rusku, knihy své a zvlášt Talmud, a to

nefalšovan, aby vydávali jen po rusku. Nad to necha zákon paralysuje

pedpisy Talmudu, který nežida káže vykoisovat a za služebníka žid
jej prohlašuje. Pak teprv. až talmudistické uení bude nemožným uinno
a škodný vliv Talmudu zlomen, možno pomýšlet na rovnoprávnost židv
s ostatními národy a vírami. Dnes však Evangelium a Talmud stejnými

nadávat právy jest naprostého egoistu stejn s altruistou posuzovat.

Velmi bojovný „klerikalní" výnos vydal eparchialní školní
výbor vG-rodn ke všemu pravoslavnému knžstvu. Doporuuje
mu zizovat všude po vesnicích školy farní a zvlášt tam, kde není

dosud školy, starat se o to, aby obec o jinou nepožádala než o farní

školu. Kde by zízena byla škola jiná než farní a zvlášt že by snad

dosavadní farní nkde v ministerskou byla pemnna, bude knz za

to povolán k zodpovdnosti. — Výnos tento pímo ovšem vydán na
podporu škol církevních, jež co se uební osnovy, kázn, uitelských

sil týká, nemohou se se státními ili ministerskými (zemskými) ani

porovnati, a stát na oboje pispívá stejným píspvkem. Nepímo
však obžník onen smuje proti zemstvm a ministerstvu vyuování.
Pípad tento však není osamlý. Tebas ruská i státní škola byla

písn konfessionelní, pece ruskému knžstvu nevyhovuje.

Tebas bulharská vláda nepestávala vyvraceti povsti o vyjednávání

o exarchat bulharský v Caihrad, pece stále nové a jinaké

verse o ctázce té peskakují. Posledn sdleno, že sultánova vláda

zavolala si exarchu a pedložila mu seznam uitel, kteí musejí býti

ze škol macedonských odstranni. Exareha nepijal seznamu a hájil

svobodu bulharské školy v Macedonii. V rozpotu bulharském na výdaje

exarchatu letos povoleno jen 175.882 lv, proti loským 245.964 lvm.
Protikatolické hnutí, jež v Bulharsku ode dvou tí let oživuje

plnou silou, projevilo se letos i z budžetování. Vláda sic dala do roz-

potu obyejnou položku 70.000 lvv, a to na seminá katolický

v Plovdiv, ale snmovna položku tu odepela katolíkm pijavši za

to návrh, aby dána byla na školy turecké a židovské. Teba uvážit, co

to znaí: pidávat z chudé státní kasy na školy tak nenávidných
Turkv a židv a ubírat je katolíkm!

Dne 5. a 6. ervna zvolen v Caihrad nový oekumenický
(„svtový") patriarcha ecké církve východní. Zvolen jím r. 1881.

34*
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sesazeny Joaehim III. Volba patriachy eckého koná se národní
radou, jež tentokráte mla 87 len. Kandidáty navrhují lenové synod
a metropolité etí — z jejich oznaených jmen sestaví se seznam
kandidátu a pošle vysoké porte. Ta do 2-4 hodin vrátí seznam, vy-
škrtavši nemilé osoby. Tentokrát v seznamu bylo 25 kandidát, z nichž
vláda turecká Škrtla sedm. Z ostatních zvolen pak Joaehim III. skoro-

jednohlasn (83 hlasy). Joaehim III. byl už patriarchou v letech 1878
až 1884. musil však tehdy uhnouti intrikám svých nepátel. Žil na
hoe Athos v kláštee Miliopotamo. Už pi minulé volb v r. 1897. ml
velké nadje opt býti povolán. U eckého lidu ze všech kandidát
byl nejoblíbenjší. Byl také kandidátem Rusku milým, i ostatní církve
však od nho oekávají pátelské a smílivé jednání, zvlášt Srbové
nadjí se, že potvrdí jejich od tí let zvoleného biskupa skopeljského
Firmiliana. Také ecko-bulharské schisma, jak se nadíti lze, za nho
nejspíše ješt mže^ býti zažehnáno Proto asi i Rusko pálo jehc'

zvolení a proto i ekové se tší, že on hellenismu opt zjedná váha
aspo v Macedonii a Thracii. Vždy za nho ješt bylo jen jediné
biskupství v Macedonii, te jest jich tam sedm. On sám už za svého
dívjšího panování nabízel Bulharm smír, jen že takovv, že ti

ho nepijali. Chtl totiž dobrovoln postoupiti exarchovi bulharskému
správu bulharské církve v Bulharsku a vých. Rumelii jakož i v severní

Macedonii, tehdy všeho všudy 17 diecesí bylo by bývalo z pravomoci
jeho vyloueno. Má-li dojíti ted" ke smíru, bude nutno nabídnouti více.

Hlavní podmínkou Rek však jest a zstane asi, aby exarcha bulharský
se pesídlil z Caihradu do Srédce; také Macedonii celou nebudou chtít

Rekové z rukou vypustit, nebo i dnes z Vj^ milionu Bulhar tureckých
jest jich jen 1'^|^ milionu pod vládou exarchatu a I'/* milionu ješt
v diecesích ovládaných patriarchou. Zstávají proto ovšem pod vládou
jeho. že dosud nemohli se z ní vymanit, že bulharské diecese pro né
nepovoleny vládou tureckou. Jsa mužem velikého rozhledu, pevné vle.
ale milého charakteru a maje za sebou te veškeren lid. vlády ruskou
i -eckou. proti sob pak stranu skoro žádnou (agitoval proti nmu
jediný, a velmi bohatý Rek caihradský Zilica!), mže se více odvážiti,

než co smli jeho pedchdcové stranami zmítaní. — Sesazení a žijící

patriarchové caihradští jsou nyní zase ti. Od sesazení Joachima IIL
samého (1884 vystídalo se jich pt Joaehim IV., Dionys V.. Xeoíit VIU.,-

Anthim Vil. a Konstantin V. . V minulém XIX. vku zasedalo na stolci

patriarším 26 osob. z nichž šest vícekráte, tak že voleb a zmn bylo 34.

Hlava východní církve, jak vidt, jest vi rozmarm vlády turecké
a intrikám eckých stran velmi bezmocnou autoritou. V tom snad
spoívá ona „svoboda" orthodoxie proti otroctví „papismu", jež západní
církvi vyítají.

Po nedávném „pípadu s AVeingartem", sesazeným liberálním-

pastorem osnabriickým má te evangelická církev lutheranská nový
pípad: pro spis svj „Christus redivivus~ sesazen pastor Blohbaum
z Torgelova v Pomoanech a propuštn beze všeho nároku na pensi.

Kdežto však Weingarta liberální strana bránila a hrozila zrovna roztr-
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Žením církve, po Blohbaumovi se málokdo ohlédl, když z trestu odcházel.

Blíjhbaum šel i liberalm píliš daleko. Ne snad v tom, že pochybuje

o sv. Trojici, o božské osob Kristov, a posmívá se všem zázrakm
evangelia, popírá všecky základní pravdy ekono^mie božské a víry

kesanské — ne proto práv opuštn od liberalu lutheranských, ale

proto, že zavrhuje celou reformaci jako hloupost. Luthera líí jako

šarlatána a bezzásadního lovka, a vše to. ím se reformace pyšní

jako svou pedností, zamítá. To mu nadlalo všude nepátel. Dogmatická
poblouzení a zvlášt útoky na božství Kristovo, na zázraky a náboženský
ráz bible odpouštjí dnešní protestante jiným velmi snadno. Tak na
píklad Harnack prese své podobné názor}-, jimiž se všecky hlavní

známky náboženské nauky kesanské ruší. sedí dosud na kathede
bohoslovecké.

V Anglii poínají rzné protestantské obce odstraovat pití
z kalicha pi bohoslužbách svých. Jedni iní to ze zdravotních

ohled (tak na p. kongregationalistická obec Ipswich), nebo pijí-li

všichni z jednoho kalicha, zavdává to. jak Dr. Browning vloni na

sjezde aberdeenském dosvdoval, píinu k mnohým nákazám. Le
jiní brojí proti kalichu ze zásad temperencláských: ježto ten hlt vína

svádí k alkoholismu, a snadno alkoholika už už odvykajícího najednou

vrhá zpt do neesti jeho. Také v Xmecku ozývají se sem tam
liberálnjší hlasy proti pití kalicha (v týdenníku ..Protestant" — pastor

Rudolf Schultze) z ohled zdravotních. Dokud není myslitelno, že by
pití kalicha zcela odstranno bylo, žádá Schultze, aby aspo uinila

opatení zdravotní, rozmožením potu kalich, naléváním z kalicha do

vlastních nádobek, na lžíce a pod.

Saska zemská synoda protestantská pijala nedávno resoluci. jíž

«e vyzývá saská vrchní církevní konsisto. aby navázala s druhými
zemskými církvemi jednání o to, zdaž by nebylo záhodno svolati sjezd

dvrník všech církví protestantských v Nmecku, na kterémžto

sjezde by se rokovalo o dávném návrhu jediné církevn -prote-
stantské konfederace", v níž by všecky církve protestantské

jaku ve svém ústedí seskupeny byly. každá svou úplnou samosprávu

zachovávajíc. I\[yšlenka jednoty a splynutí v jeden celek pronášená

na rzných místech zdá se pec neuskutenitelná pro odpor menších

církví dissidentských, které se bojí o svou samostatnost. Dojde-li k emu,
bude radno pestati na pouhé konfederaci náboženských obcí pro-

testantských.

Vda a umní. Jednu z velikých povinností eské literatury

hodlá splniti naše Akademie vypsáním ceny il. tída s IH. tídou} za

nejlepší práci o život, spisech, psobnosti a významuTómy
ze Štítného. První náš eský filosof, jenž prostonárodní své výklady

mravní a mudecké psal jazykem lidovým a duchem a rázem dl svých

pedstihl dobu svou o celá století, zasluhuje dakladného ocenní v naší

kniževnosti. Krom úryvk programmových) a pokusu (píležitostných)



510 Rozhled.

však nemáme dosud nic více. — Akademií pijato k vydání professora

Janáka dílo: „O moravské písni lidové po stránce hudební",
jímž záslužná práce našich sbratel pisné lidové teprv jak se patí
vynikne a vysoce kulturní zjev našeho lidového života dojde pravého
ocenní a pochopení. Je prof. Janáek v tom oboru znám jako první
odborník. V oboru svém bude kniha p. prof. Janáka prvním pokusem
písné kritickým u nás.

V posledním „Vstníku" eské Akademie posuzuje Dr. F. Bayer
Fllrbringerovo roztídní plaz, v nmž nmecký tento evolucionista

podle svých hypothesí vývojových snaží se uspoádati živé i zkamenlé
formy plaz ve tyry tídy od nejmén dokonalých k dokonalejším
postupuje. Pokus tohoto roztídní plaz u Fiirbringra znamená však
i pokus uriti a vysvtliti prvotní formu vývojovou, z níž dalí
tvernožci (i s ptáky) se vyvinuli. Prvotní tvary plaz, obojživelník
i ssavc hledá Fiirbringer v njaké jediné prvotní form nejnižším
streptostylním plazm podobné — snad njakého typu žralokovitého.

Tento pechodní prvotvar se sic neuchoval, dosud aspo nenalezl, ale

vývojová spekulace už si jej sestavila. Na ocenní takových pokus
spekulace descendenní praví Dr. Fr. Bayer právem: Takové genea-
logické spekulace o vývoji té neb jiné skupiny tvorstva a
zvlášt obratlovc z „primitivních" a ovšem do nedohledna
„h y po th etických" pratyp a pedk jsou napoád velice
moderní; jsou-li však také užitený a plodný, pivedou-li v systematiku
tvorstva tolik svtla a ladu, jako zkoumání reálná, to jest arci otázkou
Jinou, na ten as nezodpovdnou. Schází jen ješt uvésti všecky všudy
kmeny a typy tvorstva na njaké „praživoky" („proanimalia") to by
byla konen hypothesa pece ku pravd nejpodobnjší i jak Fiirbringer

íká „eine sehr diskutable Hypothese". — A ovšem velmi laciná a
pohodlná.

„Živa" v posledním ísle (7.) vzpomínajíc stoletého práv jubilea,

kdy v Nmecku založen asopis spekulativní fysiky, jejž nmetí
idealisté Schelling a Hegel svými sny z poátku vyplovali, na základ
theorií konstruujíce nejdalekosáhlejší hypothese a všecko pracné zkoumání
pírody v laboratoích zavrhujíce, dovozuje, jak poblouzení toto zatarasila

experimentálním vdám pírodním cestu do Nmec a tím ovšem i k ná-
rodm slovanským od Nmc tehdy duševní proudy pejímajícím.
Vinou sv}'Ch spekulativních fysik zstali Nmci za stízlivými Francouzy
a Angliany o 30—50 let. Teprv Humboldt v paížských laboratoích
vzdlaný v letech ticátých poal svévolnou spekulaci z pírodních
vd vyhánti.

Minulý sjezd léka a pírodozpytc polských požádal krakovskou
akademii vd, aby svolala anketu o zmn a úprav chemických názv
v polštin. Anketa sešla se a pracovala o vytíbení chemického
názvosloví polského v prosinci, naež letos zvláštní výbor akademie
návrhy ankety pehlížel a schválil. Názvosloví chemické polské mní
se tím jen v nkterých ástech. I dosud bylo podobno eskému ac
chudší a zstává mu i nadále velmi podobno. Novot}-, jež zavádí, mohly
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by se konené zavésti i u nás beze všeho: tak na píklad koncovka
—ium a —um se u prvk odhazuje; íká tudíž polská chemie: magnez.

uran, tellur, german, vanad, cirkon, titan, amon, ytr (I) kadm (!) osm
(! osmium) rod, iryd, hel, rad. Na první pohled nezvyklé tvary, ale

dobe se vžijí. Pro pídavná udávající podružný prvek pi sloueninách

zvoleny pouze dv koncovky: ový a avý. Pi zásadách tvoí se pak
podstatné jméno od onch pídavných koncovkou an a yn (na píklad
chlorek siarkawy SClg — siarczyn, chlorek siarkowy SCI4 — siarczan).

Náš název kyselina — „kwas" užívá se jen pro sloueniny HO
s ostatními prvky, v kterýchkoliv pomrech. Zmnnost tchto pomr
však nevystihuje názvosloví nové svými tvary a zavádí proto vedle

koncovek —^owy a —awy ješt rzné pomcky: pedponou pod—

,

nad— , dvoj— , troj— , ty— ,
pti— a pod. Pro náš název kysliník

má polština bud své podobné „tlenek'' (od tlíti, plyn pi tlení, hoení
se spotebující) nebo „bezwodnik". Tchto názv užívá se pak i pro

naší ,,kyselinu" (SOo = bezwodnik siarkowy nebo trójtlenek siarki =.
kyselina sírová). Pro organickou chemii s vysokomocnými a perznými
sloueninami jest ovšem polština práv tak, jako všecky ostatní živé

evropské ei v koncích se svým tvaroslovím. Naše tak pirozen tvoené
názvy prvk utvoeny v polštin i ruštin velmi nešastn namnoze —
a jist ne tak jednolit jako v eštin (H = wodór, O= tlen. Si =^ krzem,

Ca == wapn) nehled k tomu, že jen velmi málo prvk dostalo jména
domácí.

Bibliografická komisse krakovské akademie usnesla se poátkem
roku na tom, jak bude pracovati polskou ást mezinárodního
katalogu vd pírodních, jak se o tom akademie evropské

s anglickou „Royal Society" pedloni a loni usnesly. Akademie ást
polskou vydávati bude svým nákladem, ve formáte a zpsobu témže,

v jakém bude uveejnna v mezinárodním katalogu. Katalog vydáván
bude tvrtron. Jak u nás rozhodnuto, dosud jsme ve Vstníku eské
akademie neetli.

Velmi obšírnou a dkladnou práci podal akademii krakovské
prof M. P. Rudzki „O vku zem". Na podstav mechanických
výpotv a geologických výzkum dochází k závrku, že od poátku
nejstarší vrstvy kry zemské — silurské — uplynula doba 486 milion
let. V tom pípad, že by nitro zemské .skládalo se z tch hmot. jak
vda nynjší pedpokládá. Kdyby bylo složeno z vodivjších hmot,

které by vnitní teplo byly rychleji vysálávaly, pak pipouští dobu
znan kratší.

Chvaln známý historik polský (archivá a bibliotheká musea
Ossoliských; Vojtch Ketrzyski pedítal v historickém oddlení
akademie krakovské nedávno svou práci o zempisu a map Germanie
a Sarmatie od Klaudia Ptolemaea. Ve spisu svém pedloni
vydaném (o nmž krátce v „Hlídce" zmínno), „Slované mezi Rýnem
a Labem", oceuje mezi jinými prameny ve staré Germanii též mapu
a popis Germanie Ptolemaeovy. O tomto pramenu, ježto mnozí stavili

jej vysoko, podával v sezení Akademie své další bádání. Ketrzyski
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jest Úpln jinakých názor, než jaké dosud pijímány od nmeckých
uenc a po nich i od jinonárodních a slovanských opakovány. Ne-
považuje ani Caesarovu ani Tacitovu ani Ptolemaeovu ani jakou jinou

Germanii za celek národní, nýbrž neuritý termin geografický, pod
nímž shrnováno vše, co bylo mimo starý svt eckolatinský. Rozlišuje

velmi duchapln a zrun národy v Germanii a Sarmatii uvádné na
správn germánské a na slovanské. Podávaje zvlášt nyní ocenu díla

Ptolemaeova, vytýká, jeho ledabylost, neznalost pvodních pramen
(latinských); opisuje z druhé ruky údaje o germánských národech,

nemaje sám tolik soudnosti, aby nkteré názvy neopakoval jednou
v tom, podruhé v onom znní a neudával za dva rzné národy. Kde
neml uritých zpráv o sídle toho i onoho národa, tam umístil národ
kam sám chtl. Také vodopisné a horopisné pomry Germanie a

Sarmatie znal velmi povrchn a zaznamenal velmi libovoln. Podle
zvyku starých i on názvy národ známé ze starého svta ecko-
latinského penášel na neznámé národy germansko-sarmatské, mnohdy
i z toho dvodu, že neznámé i zkomolené a nevyslovitelné jméno
germansko-sarmatské se onomu známému ecko-latinskému trochu po-

dobalo. Z názv ptolemaeovských pokládá p. Ketrzyiíski za slovanské

národy: Laccobardi, Baenokhaemae, Baemi, Lingae i Silingi a Lugi,

Chaemae i Chamavi, Venedae Galindae, Sudini, Semnones, Markomanni,
dále Elisii, Lugi Duni, Buguntae Aelvaeones, Omani, Naharvali, Ruticaei,

Balini, Corconti, Cotini a j. — Germanisté zmatená jména Ptolemaeova.
jehož pokládají za hlavní sloup svých názorv o nmecké stední
Evrop ve starovku, ješt všelijak a jinak si upravují a pozmují
a sídla jejich znovu pehazují. V. Ketrzyski jde opanou cestou,

srovnávaje Ptolemaea s pvodnjšími prameny jeho latinskými (Tacitem
a Caesarem) a širšími eckými, rozuzluje spletité klubko jmen a názv
nižných tch národ za Rýnem a Dunajem osedlých velmi zámluvným
a pesvdivým zpsobem.

Rozpoet „Naukového Tovaristva imeni Se v eka", ru-

sínské to jediné representativní a uené spolenosti národní ve Lvov,
iní na letoší rok 44.251 K. Z obnosu toho nejvtší díl zaberou pro-

tokoly schzí a sborníky prací v jednotlivých sekcích (9200 a 5600 K),

mimo to dotovány jsou v rozpotu archeologický odbor 1000 K, ná-
rodopisný odbor 5200 K, právnický odbor 3000 K, djepisná bibliotheka

1000 K, všeobecná bibliotheka 2000 K, museum' 1500 K. — Stipendií

a podpor rozpoteno 2600 korun. — V dubnovém sezení Tovaryšstva
Sevenkova usneseno podati vlád zemské i íšské memorandum v zá-

ležitosti nauky rusínského jazyka na haliských školách. — V dívjším
sezení usneseno svolati anketu, jež by pepracovala stanovy a usnadnila

psobnost Tovaryšstva v celku i oborech jeho.

Ruská carská akademie nauk vypravila letos v polovici kvtna
novou expedici na Špicberky na mení stupové, jež vloni

pro nepíznivé pomry povtrnosfi nedokoneno. Expedice vyjde v pr-
vodu ledokolu „Jermaka". Také za^ Švédska, s nímž Rusko spolen
^e uvázalo v mení stupové na Spicberkách, odebrala se souasn
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výprava vdecká. Ruskou expedici vede len akademie F. X. Cernyšev;

sestává celá z 11 osob hvzdá, zempisc a z lékae, a ovšem tolikéž

asi muž námonictva ruského. — Prémie Petra Velikéh o. jt^ž

ministerstvo vyuování každý rok na rzné uebnice vypisuje,

pidlovány letos v oboru linguistickém. Sešlo se 39 knih. z nichž 12

bvlo uebnic franinv. 24 nminy. Mimo to došly ti uebnice fysiky.

Z uebnic uznána jen jedna francouzská hodnou nejmenší prémie,

ostatní neshledány hodný njaké odmny. — Archeologická spo-
lenost petrohradská hodlá letos své práce obmeziti na severní kraje,

petrohradskou a vologodskou gubernii, kdež dosud velmi málo bylo

zkoumáno. Le njakých hojných a cenných nález se odtud neoekává.
V téže spolenosti 9. kvtna V. V. Bartold sdloval své výzkumy
o toku eky Amu-Darja ve stední Asii. Dle jeho náhledu otázka.

zda eka ta kdy místo do aralského vtékala do chvalinského moe,
což geologové a zempiscové popírají, rozešena historickými dokumenty
ve smvslu kladném. Tekla v dávnovku jako te do aralského jezera,

le v historické dob tok její k vli obchodnímu spojení obrácen od

aralského jezera ku chvalinskému. Ješt v patnáctém vku máme
djinný dkaz o tom. že tekla Amu-Darja do moe chvalinského. ale

od té doby tok její se zkrátil a padá pímo zase do Aralu. Zpsobili

to Mongolové, kteí umlé hráze a stavy, jež ece dávaly nový smr.
rozboili a rozmetali. I dnes pro obchodní spojení stední Asie s Rusí

navrhují ob^tit eku tu v dívjší smr a usplavnit eišt její. což

vše nestálo by víc než 17 milion rubl, jak inženýry^ rozpoteno a

dosáhlo by se tak na 1000 kilometr dobré vodní cesty od Buchary

až do Astrachanj.

Dne 10. ervna rozhodnuta v Moskv na sjezde pedagogického
družstva po tuhé a dlouhé debatt otázka opravy ruského pravo-
pisu. Reformátoi zvítzili však jen 37 proti 20 hlasm. Reformy
též nenáleží zatím v niem jiném než v tom, že koncovky -liíi.

-ti a, -aro a pod. psáti by se mly dle výslovnosti a nepotebných
pt hlásek z ruské abecedy by se vypustilo. — V ministerstvu vy-

uování utvoena komisse pro opravu stedního školství ruského.

Návrhy smují v ten smr. abv škola stední bvla jednotná, klassické

ei latina a etina se vylouily (ne však docela) a místo nich braly

se živé jazyky. Za to, co by ubylo filologii a linguistice, pidalo by se

pírodním vdám, vlastivd a statistice a národohospodáské prprav.
Stední škola by však mla dvojí ráz: jinak by bvla upravena její

uební osnova ve velkých mstech, jinak v provinciálních. Komisse.

která od polovice ervna teprv zasedá, ostatn dosud nic definitivního

neusnesla.

„Slovenska Matic a" mla 3. ervna v Lublani svou výroní
schzi, na níž sdleno v pokladní zpráv, že ústav ml vloni 33.376 K
píjm a 32.983 K výdaj. Piinním professora Jagice povolilo

ministerstvo spolenosti subvenci roních 1000 K. Zajímavé usnesení

uinno letos ve „Slovenské Matici" v ten smysl, aby výbor vyjednával

se záhebskou ^.Hrvatskou Maticí" o slouení psobnosti obou ústav.
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Zpsob, jakým by se tato nauná a literární vzájemnost dala uskuteniti,

ponechán výborm obou ústav na vli.

Srbská Matice v Novém Sadu poala sérii letoMch svých

publikací svéživotopisem Dra. Jov. Subotióe (Idila). Hodlá dále pijati

kritický rozbor o písni Jov. Jovanovie Zmaje od Láze Kostice. —
Dr. J. Cvijié vyzván, aby podal svou kartografickou práci, již

nabídl Matici, týkající se politického a národního rozsídlení
Srb v zemích svatoštépánské koruny. Siln promíchaná
oblas uhersko-charvatských Srb jest nejmén známa i aspo názorná

širšímu svtu slovanskému. Vydáním národopisné niapy Srbv uherských
vyhovla by tudíž Matice novosadská nejen své domácí citelné poteb.

Srbská královská Akademie v Blehrad vydala Katalog
svých rukopisv a svých inkunabulí, ímž rukopisné a jinak

památné sbírky její staly se šíe pístupnými a zvstnými. V seznamu
popsáno 229 rukopisných památek slovanských jež psány krom polštiny

ve všech slovanských jazycích. Inkunabulí jest 56 i s duplikáty, tisky

to vesms z let 1493 a 1494. — Ve „Spomeniku" akademie (odbor 11.

historicko-literarní) práv vydaném popisují N. Vulié a A. von Premerstein

své výzkumy archeologické, jež po nkolikaletých obchzkách po
království srbském nashromáždili. Ve stati památníku akademie podány
tentokrát nápisy antické (latinské a ecké) na srbské pd uchované;

le nejen co objeveno obma badateli, v práci tu pojato, ale i díve
už známé nápisy, chované v museu blehradském a bud dosud ve
veejnosti nepopsané nebo jen nedosti známé.

Nákladem srbského státu vydávaná díla a sbírky Vuka
Stef. Karadžie (od r. 1890.) ve dvou tech letech budou asi ukoneny.
Vydánot dosud 9 svazk písní národních od nho nasbíraných a

vydány budou ješt asi dva svazky; národní pohádky a písloví vydány
už celé ve dvou svazcích; gramatické a polemické spisy vydány ve

tech svazcích, vyjde ješt jeden poslední. Srbský veliký slovník

Vukv, jenž vydán byl nejdív ze všech spis jeho. vyšel už ve tetím
vydání; sebraných djepisných a národopisných prací jeho vydán jeden

svazek, k tisku pichystány ješt jiné ti svazky. Celé dílo Vukovo
bude zakoneno dopisy Vukovými s pátely jeho. — Kriticky upravené

a spoádané a nedrahé toto státní vydání tvrce nové srb.ské literatury

obsáhne takto celkem 23 svazk.

Ve vídeském týdenníku „Die Wage^ posuzuje Kamil HoíFmann
nejnovjší zjevy eské lyriky. Ze jmen mladších uvádí jako nej

staršího a nejznámjšího v Nmcích Machara, o nmž praví, že svými
krymskými sonetty ohlásil vlastn svj poetický bankerott. V elo
mladé lyriky klade Otakara Bezinu, nazývaje jej eským
Maeterlinckem. Tajuplná hrza Maeterlinckova však u Beziny zastoupena

velebností a nekoneností lásky k Božství. Co onen zamluje, t&

u Beziny propuká práv živelní silou ve zvuný hlahol. Bezina je

mystikem, symbolistou, pi jehož básních vždy teba myslit na velebné

bohoslužebné úkony. Jako obtní chléb a víno jsou jeho písn. Jsou



Rozhled. 515

to výronv osamlých Boha hleda, asket; miluji gesta knžská v bolu

velikých; miluji veer, jenž dálky snáší bliž, miluji legendy tajuplné

viny a pokáni. Láska a soucit jsou jejich znaky. Filosofie božstvi a

pírody, již Bezina promítá v básn své, jest dle Cam. Hoffmanna,

pantheismus. — -Nikdy neznla slovanská e v kráse své opojnji,

v obrazech bohatji a horoucnji; Beethovenovy- >Xoci". jimiž zpvy
sfér se linou, dýchají z tchto dlouhých tžkomyslných verš. Cit

vnosti stal se tu slovem. lovk by snadno vil, že tato slavnostnost

jest spekulací a posou, ale váše a nadšení tohoto proroka strhuje a

uchvacuje neodolatelnou silou hluboké svéráznosti a pravdivosti.'* —
i
Jako dorost hodný svého mistra druží Hoffmann k Bezinovi Otokara

iTheera (Výpravv -k Já), Jana Opolského (Klekání) a Jana

i z WojkoAvicz. — Plnou chválu dává Hottniann i Sovovi. který dle

i
nho z realistického genrování probral se ku vniterné náladové a suggestivní

poesii. Víc než jeho sociálních reflexí, jeho revoluních passaži, váží si

kritik jeho cituplných meditací, jeho istých naivních obraz, hudby
v jeho tžké sic ale pece vzntlivé snivosti.

Nevybíraje zatím více jmen z eské lyrikv koní Holfmann svj
úsudek o ní takto: .,Praveno nedávno, že eši jsou hudebníky i když
malují. Správnji však eeno, jsou hudebníky pedevším když básní.

Jsou to samí lyrikové od rodu, protože podstatou veškeré lyrikv je

hudba. Už to je významné pro tento národ, že od mnoha desítiletí

nesvedl žádné skutené drama a jen nkolik pozoruhodných román
vypracoval, škoda, že se už do této literatury písní a hymn poíná
vkrádati jakási virtuosnost. Mladí totiž inklinují píliš, nejen politicky

— ale i literárn k Paíži. Jest to zvláštní, tžkou krev nevyžilého

slovanského plemene táhne to k raífinovanému duchu zanikajícího

romanismu. Snad je to nedostatek cit pro tradici, jenž je žene do

ciainy, nenávist syn k otcm; i snad nedostatek tradice vbec —
to by pak bylo. nebezpeno I

-

Svými perokresbami sociálních námt náhle rozhlášený E. Holárek
vydává u Bed. Koího nový cyklus podobných kreseb pod názvem
„Sen"'. Devt tchto sniv nábožensko-socialních obraz doprovodí

slovem mistr slova Jar. Vrchlický. — Jak vidt v poslední dob
nádherné a nákladné publikace jen jen se u nás hrnou. Proti té poušti

ped desíti lety — hotové paeništ. Nádhernou a nákladnou reprodukcí

hodlá spolek „Mánes- uctíti mistra svého J. Mánesa, v níž by zna-

menitjší práce jeho podány a slovem osvtleny byly (z péra umlec-
kého historika B. Mádlaj.

Poslední dobu slavila polská spolenost velmi ohniv doma i ped
cizinou vítzství svého skladatele, dosud víc virtuosa. Paderewského,
jenž po Chopinovi polskou skladbu a hudbu pianovou první stejn
dstojn zastupuje. Dávána v Drážanech a na polských divadlech

opera jeho „Mauru", jejíž dj podobný jest sujetu Kraszewského
románu „Chata za vsí" i láska selského dvete k cikánovi a její

zhouba proto). Tžce snivé a vášnivé pasáže opery zvlášt krásou prý

vynikají. — Vážný list polský „Ateneum". jenž pod redakcí Spasovie,
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literárního kritika, ve Varšav vydáván, po 25tiletém trváni zanikl —
také vliv mladých proudu! — Stanislav Przybyszevski, první vdce
polských mladých (o jeho paní Dagn a jejím smutné skonivším
románu na Kavkaze rozepsaly se všecky denní listy tento msíc)
poslal nedávno protest Ivovské divadelní správ za to, že

drama jeho „Zlaté rouno" pro píliš volné názoiy (o lásce) a také

píliš nepokryté scény vzala z repertoiru. A editel Pawlikowski jest

sám pítel a odchovanec moderny, a uinil to I

Charváte oslavují letos, jak už zmínno, 400 lete jubileum
své literatury, vlastn literatury srbsko-charvatské. Dne ]'^. ervna
oslaveno jubileum toto slavnostní schzí jihoslovanské záhebské
akademie. Význam jubilea a historický základ jeho vyložil dr. Milivoj

Šrepel. Urité datum, na nž se klade poátek literárního vývoje char-

vatsko-srbského jest 22. duben 1501., kdy Splian M a r k o Marulié,
uenec a básník latinský doby humanitní, dokonil v rodném jazyku

své epos „Judita" nazvané. Vedle tohoto díla vydal ješt Marulié

v rodné ei básn „Stumaenje Kata- a „Susana". jakož i peklad
Tomáše Kempenského „Následování Krista". Z latinských jeho spis
mly veliký význam a hojn pekládány i vykládány a citovány

„Parabolae
,
„Evangeliarius", ..Institutiones" a archeologicko-historické

dílo o ímských a eckých nápisech a pozstatcích v Dalmácii, jmeno-

vit v Salon Dioklecianov.

Spolek charvatských malí uspoádá v ervnu a ervenci adu
koovných výstavek umleckých v charvatských mstech, poínaje

v polovici ervna Suškem u Rjeky. Po Sušku mají pjít Karlovac,

Osek. Mitrovice, Zemu, Brod. Požega, Gradiska, Sisek a Varaždín.

V Lublani chystá dr. Gojmír Krek od ervence hudebn-kritický

asopis slovinský: „Novi Akordi". Ped dvma lety založen po-

dobný list v Terste, hlavn pro spolkv „tamburaš" (hudební a pveoké
jednoty) na jihu slovanském etné a oblíbené. — Dne 8. ervna
uspoádána v Blehrad výstavka prací srbských amatér foto-

graf, velmi hojn obeslaná. Snímk bylo na 1000 všeho druhu,

mnohé v pravd umlecké.
O školství v Macedonii bulharské, které jest trnem v oku

všem nepátelm slovanské Macedonie, podává zprávu dle stavu lo-
ského bulharská » Veerná Pošta". Dle toho bylo v Macedonii 870

národních a 79 mšanských škol se 47 897 žákj- a žákynmi a 1481

uiteli a uitelkami (tchto 245i Stedních škol bylo sedm a nadto

v Caihrad duchovní seminá s 1 1 profesory a 94 chovanci. Stední

školství rozdleno: v Soluni chlapecké gymnasium s obchodním kursem

(200 žák, 14 professor) a díví gymnasium (137 žáky a 9 professor),

v Odrin chlapecké gymnasium (117 žák, 1 3 professor) a díví

gymnasium (60 žaek, 3 professoi i. v Bitolji rovnž chlapecké gymna-
sium (212 žáku. 12 professor); uitelské ústavy jsou ve Skoplji (225

žák a 11 professor I a v Sjeru (125 žák, 11 professor). Národní

školy dle kraj rozdleny takto: na Kosovsku 174, Bitolsku 258,

Solusku 287. Odrinsku 178. v Caihrad 3. Ze žák škol obecnvch
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diichodilo do konce roku a zkoušku postupnou složilo jen 61% všeho

žactva. Mšfanblcých škol jest na Solusku 32, Bitolsku 15, Odrinsku 14,

K')5ovsku (3 a v Caihrad 2. — Co se stupn vzdlání uitelstva na
obecných školách týe, tu pouze 144 dovršilo jich celý ústav peda-

gogický, 122 má jen mšanskou školu a 82 dokonce jen obecnou
hAn vychodilo. Vtšina uitelstva jsou tudíž žáci, absolvovavší bud
oymnasium nebo ást jeho nebo ást pedagogia. — Školství toto jest

dilem osvobozené církve bulharské, jež vyvedla v necelých 30 letech.

Zatmní slunce, jež na Indickém oceánu a Sundajských
ostrovech bylo viditelno 18. kvtna, skoro všecky výpravy zklamalo.

Kebe bylo pokryto honícími se oblaky, tak že jen nkteré okamžiky
bylo možno využitkovati. Ruská a nizozemská výprava na Sumate
mnoho tudíž nepochytly, píznivjší poasí mla anglická výprava na
ostrov Sv. Mauricius a francouzská na Madagaskaru. Vdce anglické

výpravy W. M. Maunder sdluje, že „korona'^ slunení, o jejíž foto-

grafie se hvzdám pi zatmní jedná, byla slabá práv tak, jako pi
loském a pedloském zatmní, což by souhlasilo s názorem, že krása

a jasnost korony msíní mní se s hojností skvrn slunených, jež

v periodách 11 až 13 letých prodlávají své maximum a minimum.
Loni pak padlo práv minimum skvrn sluneních a tím i tepelné

energie slunené.

Francouzský asopis Finotova „Revue" (díve „Revue des Eevues"),

uspoádal nedávno anketu o názorech mládeže francouzské
v oboru politiky, sociálních názor a náboženského pesvdení. Do-
tázáno 1 1 pedsed rzných spolk politických a akademických, jakož
i II spisovatel mládeži akademické nejbližších, s ní žijících. Anketu
vedl Eugene Montfort, pedseda loského sjezdu akademické mládeže
francouzské. Z ankety, jíž vytázáno se všech smr (republikánského,

sociálního, monarchistického. katolického, nacionalního, antisemitského

a jiných skupím, vyniká celkový úsudek takový: v oboru politiky

ovšem každá skupina drží se svého smru, pokud je politická, pokud
nejsou politické mají skoro stejné ideály: omezení státní moci, svobodu
spolovací, svoboda pesvdení, spolky nadati autoritativnou mocí a

penésti na n ást státní správy a pée. V tomto programu liší se

leda tak, že jedni jdou dále, druzí spokojují se s menší mrou.
Ideálem však veškeré mládeže je stát zabývající se úkoly sociálními

a s ním sociáln pracující celá spolenost. Republikány jest mládeže
ohromná vtšina: všecky smry, i katolíci i nationalisté i socialisté

jsou rozhodnými demokraty a republikány. Pouze kroužek monarchist
má jiný i-deal, ale prohlašuje jej sám za nemožný v dohledné budouc-
nosti. — Co se týká náboženských náhled, tu anketa rozlévá nejza-

jímavjší svtlo na názory a snahy mládeže francouzské Náboženská
otázka zajímá veškeru mládež vlastn nejmocnji. Zvlášt spisovatelé

mládeže jsou plni reflexí » záhad tohoto smru. Le pes toto své
uvažování a hledání nových cest vtšina mládeže odíká se svého
zddného náboženství: pro jedny je náboženstvím „humanita", pro
druhé „socialismus", pro jiné vda rozlitá po celém život lidském, pro
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jiné pak jakési nové náboženství, neznámé a nevyené city a snahy;

katolití lenové mládeže sami uznávají, že je dvojí nábo^nství v dnešní

spolenosti : jedno jest kollektivismus, druhé kesanství. Eugne
Monfort shrnuje svj úsudek: mládež skoro veškerá pilnula k ideálu

republiky, má však silnou dávku záliby pro socialismus, shodující se

se zákony vývoje spolenosti lidské ; hledá v peetných pedstavitelích

svých novou víru a za novým náboženstvím se snaží.

Zemeli: 16. kvtna v Novém Sad Nikola Joksimovié.
zakladatel (1885) a redaktor srbského „Bráníka", žurnalista dovedný
a nadaný, jenž od roku 1876. trudil se tžkou prací novináskou (nar.

11. prosince (857). — Otakar Šulc, redaktor „Chemických Listu" a

spisovatel vdecký, v oboru chemie fysikalní síla vynikající — u vku
o I let. — 1. ervna v Lublani Pavlína Pájková inar. 9. dubna 1854),

slovinská spisovatelka (po rodu Doljakova), jež slovinsky nauila se

však reprv ve vku dosplém, jako dívka jsouc zcela Vlaskou. R. 1872.

objevila se první její práce v „Soci". Pispívala do všech slovinských
list a knihoven povídkami a romány. Žila s mužem svvm (professorem)

nkolik let v Brn (1879—1887) a ve Vídni (1887— 1899). V poz-
stalosti své zanechává jeden román a povídku. Významem a postavením
svým ve slovinské literatue možno ji porovnati s naší Kar Svtlou.
— 1. ervna zemel v Moskv Kozma Terentvi Soldát enk o,

veliký mecenáš umní ruského, jenž nejen veliké jmní své odkázal

umleckým, nauným a dobroinným úelm, ale mstu Moskv i celou

svou velikou obrazárnu, v niž nalézají se nejlepší díla mistr ruských.

Z pouhého chudého kupeckého pomocníka, jenž do jinošského vku
byl negramotným, vyvinul se v ušlechtilého umnímilovného millionáe.

prvního z bohaté a vzdlané moskevské spolenosti. — 13. ervna ve
Lvov Aureli Urba ski, básník a dramatik polský (dramata:

„Dramat jednej nocy", „Tola", „Pod kolumna Zygmunta" a j.)
—

14. ervna Lucyan Tatomir, editel pedagogia, redaktor „Szkoly"

a skladatel mnoha uebnic polských pro stední školy. — 16. ervna
v Petrohrad Sergej Vasil Maksimov (nar. 1831 v msteku
Parfentv Kostromské gubernie), jeden z prvních ethnograf a znalc
lidu ruského. Své národopisn-kulturní obrázky od r. 1853 v rzných
listech uveejované vydal ve sbírkách „Lsnaja gluš", „Grodna sver",
„Tjurmy i ssylnyje" (ze života odsouzencv a vyhnanc sibiských),

„Sibi i katorga'*, „Brodjaaja Rus Christa-radi", „Kul chleba i jego

pochoždenia", „Krylatyja slova", jakož i sestavil a vydal na 20 knížek
pro lid (zempisných, národopisných, zvykoslovných a pod.). .

* *
*

Z národního hospodáství. Schválené investice železniní a vodní
mly už svj první nezbytný, ale i nepíjemný následek: íše uzavírala

pjku. A jak s peetných stran nastalé rozilení zjevilo pjku
dosti nešastnou, snad víc vinou okolností než špatným hájením státního

zájmu. Výpjka pod názvem 4°/oOvé rakouské renty obnáší zatím jen

250 milion korun, jež rozdleny na dv ásti, prvé 125 mil. korun



Rozhledy 519

UŽ vypsána, pro druhou ást povolena skupin bank „optio", t. j. právo

vvluné i onu pjku uzavíti (bude-li skupina ona chtíti). Do skupiny

bank vedle bank Rotschildových a jiných pojata i státní poštovní

spoitelna. Smluveno mezi státem a konsorciem bankovním rentu, jež

mla tehdy kurs "nco pes 97, pejati za 94; ekáno, že kurs emisse

bude o dv procenta vyšší, ale banky bezpochyby, aby shrnuly eavé
uhlí na hlavu svým pomluvam, vypsaly pjku 95 za sto. Je tudíž

výpjka rakouská pes nepíze doby dosti píznivá, aspo ne píliš

nepíznivjší než nedávná výpjka nmecká, saská a ruská. Tak ruská

éYo výpjka (424 mil. frank) ve Francii pejata bankami po 96 za

sto, však by^la to výpjka, pi níž politika siln spolupsobila a nad to

uzavena v zájmu kapitálu francouzského a belgického v ruských

horních a hutních podnicích uloženého. Tedy byla to i ásten ochota

„pro domo sua''. Banky ostatn pjku vypsaly po 98^1^ za sto, ímž
se znamenit odškodnily. Pes to pjka upsána aspo dvacetkrát.

Letoší pak jarní nmecká výpjka 3**/oOvé renty emittována v kursu

87 ^^2 ^ pejata za S6°/q, tedy vlastn na typrocentní rentu pevedeno
bylo by v kursu asi 102 za sto. Se silnou penžní povstí Nmecka
my se ovšem miti nemžeme. Ze naše renty jsou o tolik nižší v kursu

svém než nmecké (102—95), není též divu, porovnáme-li rozdíl kurs
rent típrocentních ve Francii a Nmecku. Ob zem jsou si pece už

dnes bližší finanní svou silou než Rakousko a Nmecko, a pece rozdíl

v kursu francouzské a nmecké renty v té dob byl celých 14''/o, mezi

naší a nmeckou jen T^o- Ovšem to jsou abnormální pomry, v normálních

pomrech jsou rozdíly na obou stranách menší a celé porovnání horší se

pak v náš neprospch.
O vodních stavbách, jež na konec z pouhých prplav roz-

šíeny i na regulaci ek moravskoeských, tebas už byly schváleným

zákonem a pracovní program jimi až do roku 1924. vymezen, pece
se stále nepestává mluviti v píznivém i nepíznivém smyslu. Te teprv

se debattuje o prospšnosti i neprospšnosti jejich, tak vc pišla náhle,

že dív opravdového mínní nebylo ani kdy prosloviti. Opponenta iní

agrární kruhy, ale jen na Morav a v Cechách, kdežto na píklad

haliské zemdlstvo prplavy pro Hali navržené velmi vdn pijalo.

A pirozen: Hali jest zemdlskou zemí vývozní, naše zem však

zemmi pívozu, odtud ta nerovnost zájm. Každou zdokonalenou cestou

kommunikaní se pívoz usnaduje a soutž domácímu výrobci stžuje.

Pívoz oblaciní a jeho výrobek tím pirozen klesá v cen své. Le
totéž nastá\ á i na stran prmyslového, výrobce a pece prmysl pijímá

prplavy jako splnní dlouho želaného pání svého. A to zvlášt prmysl
hospodáský (cukrovary, sladovny). Rozpor tento jest ásten tím

vysvtlitelný, že prmysl dovede se vydatnji chránit proti cizí soutži,

a pak ž _ prplavy vozí si lacino suroviny, kdežto hotové zboží prmyslové
po prplavech jen ídce jest dopravováno.

Ostatn víc než dvody zemdlské konkurence pedstírají se

finanní a technické tžkosti, jež jsou jedinou jasnou okolností pi
celé té nepromyšlené a unáhlené akci. Ostatní všecky zásadní názory
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O prospchu i neprospchu vodních cest jsou neujasnný dosud a spíše
hypothesami než dosvdenými fakty. V tom smru se také u nás
názory rychle mnily. V loni a pedloni ješt na sjezdecn rolnictva
našeho, v referátech zemdlských sbor, v návrzích snm bez odporu
a všeobecn žádáno za zízení vodních cest, zvlášt na Morav. Pochyby
o jejich prospšnosti jsou nemálo asi ozvnou akce protiprplavové
v Nmcích. A povstaly i šíily se rychle až k podráždnosti se zmocujíce.

první lo pojede prpk
nynjší se nkolikráte zmní, a zmní se také znan ráz a pomry
hospodáské kraje našeho. Nebudeme za 10 let. za 20 let titéž, co nyní.

Dle dosud vydaných dvou zpráv zemdlské rady moravské stav
zemdlství našeho se znan povznesl a vzestup jeho jest ím
dále rušnjší a horlivjší. Bere se dvma správnými a výhodnými
cestami pokrokem vzdlání a výroby, a sdružovám'm. Zatím sic jen
pozorovat zvýšenou innost a rozmnožený personál vzdlávací — ale
výsledek snad bude odpovídat píin. Všelikého druhu svépomoc a
sdružování zapouští stále mohutnjší koeny. Co se zvlášt poetné
stránky ruchu družstevního týe. Morava eská i nmecká druží se
dnes už k zemím nejpokroilejším. Le potu ješt rovnocennou není
zkušenost a vytíbenost, jíž se ovšem nabývá teprv dlouhým psobením.
Také v mnohém oboru družstevní akce zejmá dosud víc theorie
a píklad odjinud, než místní poteba. Ale ani to ostatn není celku
na škodu, i tak se hledají cesty novým druhm výroby a výdlku.
Dle zprávy zmínné bylo koncem Voku 1900. na eské Morav: zemských
odborných spolk 5. (ovocnický, chmelaský, drbežnický. velaský,
rybáský), ústední spolky a svazy 3 (hospodáská spolenost, ústední
svaz družstev hospodáských, ústední jednota Raiffeisenek), okresních
hospodáských spolk 65. hospodáských družstev prodejních, nákupních
a všeobecných 38. družstev výrobních (lihovarnických, škrobaských < 7,

družstev mlékaských 63. družstev pro zvelebení chovu dobytka okresních
35, místních 100. družstev vodních (pro odvodování a regulaci ek) 61,
RailFeisenek (i se Slezskem: 227. (obanských záložen kolem 300 . Po-
rovnáme-li s tím Hessko. nejdružstevnjší zemi nmeckou, jejíž obyvatelstvo
(1-1 mil.) rovno asi dvma tetinám eské Moravy, tedy shledáme tento asi

pomr: V Hessku bylo družstev ir. 1900.): ústední svazy 3, úvrních
družstev ^ Raiffeisenek) 335. nákupních družstev 120, mlékaských 32,
ostatních 15. Celkem 525 družstev hospodáských. Družstev téhož
odboru na Morav bylo: ústedních svaz 7, úvrních (Raiffeisenek) 200,
nákupních i prodejních 38, mlékaských 63. ostatních 7, dohromady
bl5, mlo by jich býti na naší Morav, abychom dosáhli hustoty
hesského sdružování, všech dohromady aspo 810. Schází nám tudíž

ješt vtší polovice do toho potu, le i té dojdeme, až bude u nás
myšlenka sdružování tak dlouho psobit, jak dlouho již psobí v Hessích.

Sociální pomry doznaly u nás zlepšení poslední dobu zákono-
dárným krokem v urení nejvyšší smny hornické na 9 hodin
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denn vjezd i výjezd v to poítaje. Tím se pracovní doba hornictva

prmérn dosud desítihodinná zkracuje víc než o hodinu, po pípade
o dv. Xebof vjezd a výjezd zabere na mnohých místech hodinu i více.

tak že skutená práce na sloji netrvá déle osmi hodin. Dnes tedy

hornictvo pokud se doby pracovní týká patí k nejlépe postaveným oborm
v Rakousku. Majíf 9hodinnou (ale skutenou) pracovní dobu jen

ješt typografický odbor (skoro vesms) a z ásti odbor strojnický a

kovodlnický. Jinak však doba pracovní v naší íši. a se níží po-

stupn ve všech odborech, pece ješt z polovice skoro zstává na
normálu, totiž na 11 hodinné dob pracovní a výše. Dle zprávy živno-

stenských dozorc za loský rok byla v závodech navštívených doba
pracovní: normální i delší v 46'7°/o všech jich a kratší než normální
(než 11 hod.) v 533'^'o všech. Pokud možno závody od inspektor
navštívené bráti za prmr závod všech, tu postup ve snižování

pracovní doby byl by v prmyslu Rakouska od roku 1897. (kdv po-

prvé pracovní doba zaznamenána soustavn): závod pod normálem
r. 1897.: 420%, 1898: 46-6»/o, 1899: áSbVo- V odborech nejetnji
zastoupených v rakouském prmyslu: textilním, potravinném, zeminném,
kovovém a strojnickém a devodélném. byla vloni pracovní doba
(ovšem v prohlédnutých závodech) takováto:

-, ,, normální: nad normou: pod normou:
\ odboru

:

o/ z u ' jo
"'c všech závodu:

textilním 49-0°
o 0-5Vo 50-5o/o

potravinném 47 6o/o 26-27o 26-2«/o
zeminném 49-4Vo 4 6V9 46-Oo/o

kovodlném a strojním .... 16-2Vo 3-lVo 80-7^/0

devodélném 50 ó^/o
— 49-5Vo

Ctyry uvedené tuto prmysly s vysokým procentem normálním
a nadnormálním iní také hlavn celý rakouský prmr doby pracovní

dosti vysokým. V tch odborech však práv nejtužší ješt bude boj

za zlepšení pomr, jsou to odbory jak v organisaci dlnictva. tak

v postavení výroby nejopoždnjší.
Zmínná zpráva dozorc továrních za minulý rok ne-

pináší nijakých nových pozorování a zjev; celkem opakují se stížnosti,

úsudky a chvály dvou let pedešlvch. Tím jest eeno, že prmysl
náš v našich jihozápadních zemích došel už na dráhu zcela pravidelného

vývoje. Nebo, že jest ve vývoji k lepší dokonalosti, k lepším po-

mrm sociálním, svdí na p. ono klesání doby pracovní. Nebylo
náhlých, neobvyklých zjev hromadných, aspo tedy od dozorc ne-

spozorovány. Obyejných pestupk všemožných zákon dlnické ochrany

ovšem bylo i vloni dosti, zvlášt jako vždy v malých závodech a

jmenovit v emesle. Cím vtší slabost hospodáská a ím menší intel-

ligence, tím pirozené hustší a vtší pestupky.
Z dležitjších zjev sociálních, jak nám je soustavn zprávy

dozorc podávají, jedním z nejzajímavjších jest obraz dlnických

úraz v práci se pihodivších. S minulou zprávou máme adu ísel

práv za jedno desítiletí 1891—1900). Úrazovost zdá se, neídí se

Hlídka. 35
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obyejnými zákony vývoje, nemožno íci, že by jí ubývalo, jak pomrn
technická výroba se zdokonaluje a duševní úrove dlnictva roste,

jakož i zák nm ochranným se stále vtší platnost zjednává. Le snad

lOletí jest malý jen kousek asu, v nmž píiny, jež na zjev psobí,

nemohly se v plné síle rozvinouti, snad také zákon o úrazovém po-

jišováni jest píliš mlád, tak že teprv se k pravidelnosti jakési pro-

pracovává a první léta snad ani délnictvo ho pln nevyužitkovalo.

Poet úraz ohlášených vstoupl za deset let z 19.576 (1891) na 57.274

(v r. 1900.) a íslo toto není z desítiletí nejvyšší. Bylo rok ped tím

(18^9) ohlášeno úraz 57.798. Za to však rozhodn možno za to míti,

že poet smrtelných pípad se menší. Absolutní poet úraz smrtelných

vstoupal do r. 1896. kdy dostoupil potu 748 (od 1891 bylo rok po

roce smrtelných úraz: 533, 545, 616, 628, 661, 748, 502, 482, 544,

473). Le pomrné íslo nebylo jedin v roce 1896 nejvyšší (69 úmrtí

z úrazu na 100000 dlník pln zamstnaných); stejn vysoké íslo

smrtelných úraz ml i rok 18 3. A možno íci, že vbec onen rok

byl v tom ohledu nejzhoubnjším. Léta 1895 a 1896 vystoupila nad
prmr proto, že pibrány tehdy nkteré nové o Ibory k úrazové po-

vinnosti a to odbory dosti nebezpené a zanedbané. Bez nich pomrné
íslo roku 1896. jest 65 smrtelnj^ch úraz na 100.000 dlník pln
zamstnaných.^) Od roku 1896. však íslo úraz smrtelných znan
klesá, a to jak v absolutní tak pomrné výši své, tak že pibližn r. 1900.

^ylo smrtelných úraz asi jen 34 na 100.000 dlník pln zamstnaných
(r. 1S99: 42, 1898: 60, 1897: 44, 1896: 69, 1895: 65, 1894: 67,

1893: 69, 1892: 65, 1891: 66). Le tebas smrtelných pípad bylo

ím dále mén, vzrstá za to poet úraz, které vlekou za sebou bu
pechodnou, bu trvalou neschopnost k práci. A tento poet zmrzaených
roste v absolutním i pomrném smru. Pochází to snad i odtud, že

úrazovny jsou ím dále spravedlivjší, a uznávají dnes, eho dív ne-

uznávaly a odškodovat nechtly. Snad zmenšená stupnice smrtelných

pípad nahrazuje se za to v pípadech mén povážlivých. Snad i tu

nastane obrat k lepšímu, jakož i naznaují nkterá z let posledních.

V oboru pojišování sociálního uinno opt nco:
uzákonno starobní pojištní soukromého úednictva. Pojištní toto

spojeno zárove s pojištním vdovským a sirotím, s pojištním
invalidním a pro as nezamstnání (ne delší 12 msíc), tak že se jeví

v širším ješt rozsahu než obyejné pensijní pojištní státních a zem-
sk}'ch úedník; širší totiž o p 'jištní na pípad nezamstnanosti.

Renta rozdlena na ti stupn dle výše služného (do 1200 korun
služného I. t , do 2400 korun II. t. a pes 2400 korun III. t.).

Prémie pojistné platí pojištnec i zamstnavatel, a to tak že v I. t.

platí zamstnavatel 4"5, pojištnec 3 K msín, v II. t. zamstnavatel

6 75, pojištnec 6 K, v III t. oba stejn po 9 K msín. — O po-

jištní starobním pro délnictvo sdlil ministerský pedseda, že se piln

') Pomrné íslo úrazfl poítá se tak, že poet dlníkv a jejich pracovních dn
pevede se na takovj' poet dlník, který by byl nutným, aby týž poet pracovních

dn v roce po 300 dnech vyplnil. To }3ak sluje dlník pln zamstnaný.
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pracuje v ministerstv vnitra o píslušném návrhu, jakož i že potebná
oprava nemocenského a úrazového pojištní se už chystá.

Koncem kvtna konán tetí sjezd kesanských odborných
spolk v Nmecku, na njž pohlíženo se zvdavostí, jak se totiž

usnese o tak zvané neutralit po loském list biskupa frýburského,

jímž otázka neutrality kesanských odbor dostala se do nejširší a

velmi prudké diskusse. — Neutralita v zásad schválena 39 hlasy

proti li. Tím tedy vtšina kat "Jického dlnictva nmeckého vyslovila

se proto, že zájmii svých hospodáskvch hotova jest h.ijiti i ve spolku

s dlnictvem s^icialistickým, nekatolickým a jiným. Ba víc. že kde
poteba, záhodno jest. aby dlnictvo spojovalo se ve spolky zájmové
(odborové: bez rozdílu smvšlení politického a náboženského. Tu však
zástupci neutrality vyhrazují si ovšem podmínku, že v takovém neu-

trálním spolku nesmí se žádné .strany jakékoliv politické i náboženské

stanovisko do spolku býti vnášeno vynucováno, jím na veejnost pro-

jevováno. Co tedy ode tí let na sjezdech i ve veejnosti protásáno,

to našlo letos tebas ne asi koneného, a'e pece rozhodného vyjasnní.

Ze zastoupeného na sjezdu dlnictva poetné jest 99.460 zapsáno jako

bojovníci pro neutralitu odbor v a jen 7730 dlník jako její

protivníci, a to ješt ne samí zásadní. M^ slenky a výtk) v list biskupa

frýburského pronesené neuznány a zamítnuty. Dalo se to tušit už

vloni z protest dlnictva, jež proti listu tomu poádalo.

Školství. Letní období jak obyejn oživil ruch sjezdový. Zvlášt
o Letnicích rzných sjezd bylo bez potu. Pro nás byl nejzajímavjším
ni. sjezd katolického uitelstva nmeckého ve Vídni dne
26.—28. kvtna konaný. Byl to první sjezd, na nmž sešli se zástupci

katolického uitelstva všech kmen. Hlavn ovšem zem alpské byly

zastoupeny estn a etn. Vorarlberk, Tyroly, Solnohrady, Dolní i

Horní Rakousy a Štyr.sko vyslalo zástupce v míe n nás nevídané.

Ale i slovanské zem. Cechy. Morava, Pímoí a Krasko byly za-

stoupeny. Sjezd byl velkolepou manifestací uitelstva katolického smýšlení,

kteréž má již pes 4300 len ve svých organisacích. První den byl

vnován formalnostem, druhý otázkám stavovským a kesanskému
výchovu, tetí vykonal usnesení píslušná a dokonil porady odborných
sekcí. O shod uitelstva a knžstva poutav promluvil kanovník
Dr. Wimmer; o shod kes. dlnictva s uitelstvem tkliv promluvil

dlník redaktor Kuntschak. Zvlášt však úchvatná byla e kazatele

Schweykartha S. J. ve chrám universitním ped sjezdovo \ mší svatou

slavnostní, po níž se uitelstvo katolické zaslíbilo Srdci Pána Ježíše.

Takové ei o dstojnosti a významu katolického uitele jsme dosud
neslyšeli. Z peetných eí a pednášek zvláštní pozornost vnována
ei generálního vikáe Dr. Trillera z Eichstadtu v Bavoích .,0 vlivu

školy na mravnost lidu": ^^^ikdo, pravil, a pítel i nepítel neupe
katolické církvi, že ona byla nejvtší uitelkou národ. Zavedeni ná-

boženské školy nežádáme jen proto, že ona jest vcí potebnou a

35'
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nutnou, nýbrž i proto, že na ni katolická církev má právo. Jako tyi
hlavní programové body náboženské ákoly katolické naznail eník
tyto: 1. ve školách tchto mají býti pouze katolické dítky, 2. uitelé
na tchto školách vyuující mají vychováni býti na katolických ústavech
uitelských, 3. pi obsazování míst uitelských budiž také hlas církevních
školských organu piveden k platnosti, 4. vyuování náboženství budiž
rozšíeno. — Pi zmínce eníkov o projevu arcivévody Františka
Ferdinanda zaburácel sálem nkolikaminutový potlesk. Ku konci projevil
pání, aby uitelstvu bylo zlepšeno jeho postavení, by se pak bez-
starostn svému povolání vnovati mohlo. Zemský hejtman vorarlberský
Eohmberg v ei své po zásluze odsoudil socialistické a prušácké proudy
v uitelstvu a vyslovil pání, aby školství cestou zemských snm
bylo upraveno.

Z domácích schzí vynikla valná hromada moravské jednoty
lidumil dne 2. ervna za pedsednictví zemského školdozorce p. Josefa
Lošáka v Brn konaná. Valná hromada schválila zízení útulny pro
mládež opuštnou a zanedbanou v Devohosticích, ímž uinn poátek
praktické innosti jednoty lidumil.

Krom otázek ethických hýbe nyní uitelstvem otázka hmotného
zaopatení, jež v Cechách zvlášt stává se již povážlivým zjevem
sociálním. Podle návrhu zemského výboru, kterýž bude snmem asi

schválen, má býti základní služné pro uitele se zkouškou zpsobilosti
1200 K; uitele I. tídy na školách obecných 1600 K, uitele I. tídy
na školách mšanských 2000 K. Aktivitní pídavky ve mstech do
10.000 obyvatel vypláceny býti nemají, ve mstech od 10.000—30.000
obyvatel nech obnášejí 20

'/oi ve mstech pes 30.000 obyvatel nech
obnášejí SO^/o a v Praze 40Yo základního služného. Kvinkvenálek má
býti šest: po 200 K na obecných školách a po 250 K na mšanských
školách. Okrouhle bude teba 12,000.000 korun na uhrazení tohoto

nového vydání.

Zajímavo je srovnati s tmito návrhy zástupc zem ovládané
liberaly s návrhy zem katolíky spravované. Známý pedák nmeckých
katolík zemský hejtman Dr. Ebenhoch vypracoval osnovu zákona,
dle níž má býti upraveno služné uitelstvu tak, že poátení plat

definitivním poduitelm vymen na 1100 K se tymi kvinquenálkami
po 100 K. Základní služné uitelm na školách obecných zvýšeno na
1400 K a uitelm škol mšanských na 1800 K. editelé mají míti

2400 K služného. Naduitelm piknut funkní píplatek 200 korun,
editelm 400 K. Kvinkvenálky ustanoveny na 200 K. Osnova, pijatá
již zemským výborem, bude vyžadovati zvýšeného nákladu 400.000 K.
Dr. Jager, písedící téhož zemského výboru, rovnž vypracoval osnovu
na úpravu platv uitelských, dle níž náklad na uitelské služné ml
býti zvýšen o 600.000 K, ale jeho návrh byl zemským v}'borem zamítnut.

Pro srovnání podáváme ješt pehled uitelských plat v Bulharsku
podle upravení koncem roku minulého sobranjem schváleného. Mají
nyní definitivní uitelé obecných škol I. tídy mají 2400 lv platu

(lev ^korun), II. tídy 2100, III. tídy 1800, IV. tídy 1500, V. tídy
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1200 a zatímní 960 lv platu. Uitelé mšanských žkol I. tídy mají

3200 lv. n. tídy 2800, UI. tídy 2400, IV.' tídy 2100, V. tídy
1800 lv platu. Plat tch mže dosíci každý uitel dle stáí. Uitelské
asopisy bulharské nejsou spokojeny s úpravou tchto plat, žádajíce

vyšších.

Díví výchov konen i na Morav zabouje v moderní proudy.

Budoucím rokem bude zízeno v Brn díví lyceum, z nhož absolventky

budou míti pístup k ádnému studiu na vysokých školách. Ustav zídí

naše „Vesna'', jež o vyšší vzdláni Moravanek si neskonalých získala

zásluh a vdného zasluhuje uznání a podpory. Školství díví velmi úeln
dopluje olomoucké Pottingeum. jež zídilo dvoutídní školu obchodní.

Letos vyšly z ní první absolventky.

Ve školství moravském chystají se také zmny zásadní.

Hlavn má býti opraven disciplinární ád uitelský, název „poduitel"

se zru^ a právo prezentace má pejití z okresních školních rad na

zemskou školní radu, jež by v první ad pihlížela ku stái kompetent.
Tím by pestaly okresové nesrovnalosti a uplatnil se jednotný postup

všeho uitelstva.

Také ve stedním školství chystají se zmny a pe-
vraty. Ministr vyuování rytí Hartl naídil schze rodi s professory

za tím úelem, aby professoi poznali všechny pomry a vlastnosti

žák a podle toho dovedli na Študenty psobit ve smru vychovatelském.

Podle berlínského vzoru zavedeny takové porad}' na zkoušku v Horních

Eakousích. Týž vydal zárove výnos k zemským školním úadm, ve

kterém ukazuje k píznivvm výsledkm, jakých bylo docíleno na
rzných stedních školách veejnými pednáš'<ami pro rodie a žáky
a pro širší kruhy úastník jednak o aktuálních otázkách dležitých,

zejména pro pomr mezi žáky a uiteli a jejich rodii a uiteli, dále

o všeobených zkušenostech výsledk vyuování, jednak o populárn
projednávaných vdeckých otázkách, zejména^ o výsledcích cest pro-

iessor vyslaných pomocí stipendií do Itálie, ecka, Francie a Anglie.

Ponvadž tyto pednášky hoví oividn páni obecenstva, vyzývá
ministr vyuování zemské školní úady, aby podporovaly konání ped-
nášek na stedních školách, kde místní pomry toho dopouštjí, aby
zárove bdly nad tím. by takové pednášky konaly se jen zpsobem
školy dstojným.

Díví universitu chtjí zídit ve Lvov. Msto vyjednává

s vládou zemskou i íšskou o píspvek a pi známé píchylnosti

vlády k Polákm není pochyby, že podpora udlena bude. a tak bude

mítí L^ov první universitu díví.

Také Slovinci si upravují školství a pizpsobují asovým potebám.
V Lublani zizují obchodní akademii slovinskou, kteráž již

budoucím rokem má býti otevena.

Školská musea Síí se znan v mstech lidnatjších a pí-
znivý mají vliv na školství velemst. Ve Vídni, Petrohrad, LondVm,
Paíži, Berlín, Zenev a jinde znamenit prospívají. Snad kdysi také

naše vtší msta zídí podobné ústavy.
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Caso.vou reformu venkovského vyuování navrhuje

„Škola našeho venkova". Doporuuje, aby vyuování nebylo rozdlováno
v hodiny, nýbrž aby na venkovských školách, zvlášt na jednotídky
zavedena byla soustava títvrtihodinová. Uvádí pro svj návrh zá-

važné dvody vcné.
Z kurs v letošních prázdninách poádaných zvláštní zmínky

zasluhuje kurs pro uitele obchodních škol, kterýž od 18. er-
vence do 18. srpna se koná v Chrudimi. Je žádoucno, aby z ad
našeho uitelstva bylo hojnost úastník.

Pro jednotný organ eského uitelstva katolického vyslovuje

se pražský „Vychovatel". Mohl prý v nm býti samostatn redigovaný

díl ^moravský''. Návrh pichází trochu pozd a pak není po našem
mínní vhodný Neprosplo by ani vci ani listm slouení Moravané
jsou v mnohých vcech jiného mínní než panuje v Cechách, což by
zajisté ne-li k roztržce, tož jist k nemilé vedlo kyselosti. K cíli spo-

lenému rychleji dospjeme tebas po rzných pšinkách. Nebudeme
jedni druhým zavazet. „Vychovatelské Listy" dosud uveejnily pkné
práce. Upozorujeme na p na Adamcv lánek „Ke studiu o d-
dinosti". A co se nám líbí zvlášt: vyhýbají se polemice nízké a
úzkoprsé stranickosti. Vytrvají-li na této dráze, prospjí smru ke-
sanskému a získají si zajisté pátel. Nám tane na mysli katolický

asopis rázu „Pedag. Rozhl.", v nichž nalézáme dobe psané lánky
instruktivní a vcné. Neobejdou se ovšem bez štulce na smr „klerikalní",

ale celkem si vedou vážn, mají ráz opravdovosti a stojí za tení.

Z „Vychovatelských List" mli bychom rádi asopis podobného, ale

ješt lep.šího zrna.

Vbec žádoucna je v našem táboe vtší hybnost, sice všude

svobodái ujmou se vedení a uplatní svj vliv zvlášt ve výchov,
ímž získají pokolení budoucí pro zámry a cíle své. Pracují úeln
a soustavn. Posledn zase v Praze založili „Spolenost pátel
vzdlání lidu", kteráž 4. kvtna konala schzi ustavující. Zárove
zakládají útulny studentské pro dti uitelské po vzoru brnnské
„Vesny". Kdy zameme s podobnými ústavy my?

Uitelstvo zizuje si stavovskou organisaci politickou, arci isté

pokrokáskou t. j. protikatolickou. A tak po stopách liberalismu vniká

do všech vrstev. Bude kdysi náku, že spali povolaní, když lovk
nepítel zaséval koukol odpadu v duši eského lidu, a nebylo strážce,

jenž by škdce byl zapudil.

Jak jinak pracují Francouzi. V Paíži po návrhu bývalého

dlníka Derhemana zídili „Institut de peuple", t. j. lidovou ka-

tolickou školu vysokou, na níž nejpednjší uenci francouzští pednáškami
zušlechují katolický lid.

V Belgii zase v jiném smru jeví se potšitelný ruch. Vláda
tam zavedla pro vojsko pravidelné kurs}^ z oboru vd lesnických,

mineralogických, botanických a zoologických. V Bouillonu výklady
konají se francouzsky, v Diestu ílámsky — au nás hlavn se peuje,
aby budoucí vojáci jak náleží se vyznali v der, die, das.
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Nové druhy škol povstaly v Prusku a na Eusi. V Berlín
zízena jednotídní škola, v níž se vyuují školou povinné dti, které

jsou bez písteší. Ve škole té se ošetují a vyuují dti bez ádného
bytu mstem se potulující, pokud jinak o n nebylo postaráno. V pe-
dešlém roce mla škola ta 503 žáky a 514 žaek. Nejvyšší návštva
denní byla ^119 dítek. Na Rusi zizují dlnické školy s povinnou
návštvou. Školy ty má stát pod dozorem. Vyuování koná se veer
a v nedli.

Rozumný zákaz vydala mstská rada v Kristiánii. Naídila,

že do 15 let nesmí dtem ani tabák ani doutníky se prodávati a dti
do 15 let kouiti nesmí. Takový zákaz více prospje než sebe krásnjší
ei a sjezdy.

Vojenství. Vojenský rozpoet v Rakousku vykazuje
vtší spotebu na vojenské vychovávací ústavy o 74.657 K, na po-

kusnou stelbu z runic 145.000 K, na vojenské stavební úady
595.9 1 2 K, na ubytování (dle nového tarifu) 1 , 1 92.023 K a na služební

prémie pro poddstojníky 200.000 K. Další lhty rzných úvr ob-

nášejí : na opatení runic i s nábojem 2,250.000 K, na bezdýmný
prach pro dla 4.50.000 K, na pokusy s dly nových soustav 1,200 000 K,
úvry na stavby kasáren, stelnic, na cviišt 1,700.000 K a k zabez-

peení hranic v as mimoádných pomr 150.000 K. V námonictví
požaduje na stavbu nové lodi (místo fregaty „Drak") první lhtu
500.000 K, na rychlopalná dla 500.000 K, na cviební stelivo

150.000 K vojenský erár více než vloni. Splátka ku stavb nového
doku v Pulji obnáší 400.000 K a na zízení dvou nových monitor
dunajských, hlídkových lun a moských podkopu odpadá 100.000 K,
na zízení torpéd jako vloni 180.000 K.

Na podzim 1 5. záí 1 895 vyplula z petrolejního pístavu v Odse
ruská podvodní lod „Rossija" se 36 námoníky a dostala se bez

všeliké cizí podpory a stále pod vodou plujíc dne 29. záí do Sebas-

topolu. Lod zbudována byla v Odse v lodnici Bertrantov a jest

vynálezem ruských inženýr J. S. Zakavenka a M. V. Bagrikova. Tito

Rusové zbudovali vlastními prostedk}', díve než se ostatní Evropa
o to jen pokoušela, podvodní lod a provedli s ní v djinách dosud
neslýchanou patnáctidenní cestu. pod moem. Ruský inženýr dokládá,

že nepovídá tím nic nového, nýbrž oživuje v pamti to. o em roze-

pisovaly se jak ruské, tak zahraniné listy. — Podvodní lo „Rossija"

má ješt i tu výhodu, že slouží též jako rychloplavební lo obchodní.

Pluje nevídanou dosud rychlostí 60 uzl za hodinu nad vodou a 30 uzl
pod vodou, kdežto americká „Hollande" urazí toliko 5 uzl pod a

lO uzl nad vodou. Na „Rossiji" lze vykonati cestu z Evropy do
Ameriky za 2 a pul dne, nehled ani k úplné bezpenosti korábu pro

pípad boue a klidné plavb pi vlnobití.

Nejvtší dlo na svt má novoyorský pístav ve svém
opevnní. Dlo toto se práv dohotovuje ve waterolietské továrn;
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jest 49 stop a 3 palce dlouhé a váží 130 tun ; kalibr obnáší 15 palc.
K jedné rán užije se 1176 liber erného nebo 716 bezdýmného prachu
a ten vyhodí projektil o váze 2730 liber rychlostí 2300 stop za vteinu.
Vzdálenost, na kterou bude dlo moci vysteliti, obnáší 9 anglických mil.

„Daily Mail" pináší dopis, v nmž se drasticky líí zubožený
stav anglických voják v jižní Africe takto: „Ti malí, rozedraní, se-

žloutlí mužíkové z Manchestru neprosí již nebesa o pomoc; vrávorají

s hlavou sklonnou a Llátícíma se nohama po polích rudým prachem
pokrytých. Každý muž je strojem, ubohým, zemdleným, vysíleným
strojem, který se „rychlostí" tí anglických mil za den pohybuje.

Polovice Manchestrovských nemá podešví, jiní chodí bosi aneb v hadrech,

které si kolem krvácejících nohou ovinou. A co se týe šat, jdi

k Staífardským a ptej se jich na n. Zeptej se chuasa, který má
v kalhotech samé díry. Nebo se zeptej toho muže s pytlem kolem
nohou! Ptej se onoho, který po celý den na parném slunci nosí tlustou

vlnnou pokrývku, ponvadž již kalhot nemá! Ach, dobrosrdené,
zbožné, vzdlané obecenstvo anglické! Tvoji synové jsou tam v Africe

a chodí bosi v rudém, ostrém prachu, obleeni jako oslové italských

flašinetá. Lze si mysliti, že by takoví vojáci mohli hrdinské Boery
zniiti?"

Nový mahdi povstal v zemi Somali. Sluje Abdallah-Akhur,

je rodilý z Vejedu a byl pi jisté pouti do Mekky prvodcem
Mohameda Salacha, náelníka mysticko-mohamedánské sekty. Týž vrátil

se nyní do zem Somali a vyvolen vícími za mahdiho. Abdallah-

Akhur zorganisoval své ety dle evropské soustavy a dostává z Kahýry
pesné zprávy o všech událostech v Anglii a v Itálii.

Eychlost parolodí dostoupila zatím vrcholu v nmeckém
parníku „Deutschland", jenž dne 9. kvtna pibyl z Hamburku do

Nového Yorku a vykonal v posledním dnu své plavby 587 uzl,

t. j. 67661 námoních mil.
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Z organisaee tisku.
o. Pležotský.

I*

Tisk s respektem nazývá se sedmou velmocí, ponvadž vliv jeho

na všecky pomry je vskutku veliký. Není to však velmoc soustedná,

jedním duchem ovládaná a jedním velením ízená. Xehledíc k rznvm
zájmm národním, státním, stavovským a j.. kterým tisk slouží, ped-
stavuje trialismus kapitálu hmotného, duševního a práce tlesné. Majetníci

knihtiskaských závod (a nakladatelé), spisovatelé a knihtiskaští sazei

jsou ti základní initelé, ktei tvoí vlastní organismus tisku. K významu

jeho pispívají ovšem mrou valn nerovnou, ale odvislost jednoho od

druhého je znaná, mnohdy až citelná, a zmenšuje se jen dle toho,

jak který sám o sob je zcelen a zorganisován.

Nejslabší jest organisaee tch, kdo tisku dávají kídla, kdo zásobují

jej myšlenkami, spisovatelé, kteí poskytují v tomto smru obraz pravé

rakouské roztíštnosti. Mají adu svých sdružení, ale njak pronikavé

organisaee se nedocílilo a sotva kdy se docílí, ponvadž sotva kdy
nastane ona vytoužená zlatá doba sbratení všech národ, kdy všecky

by ovládala jedna tužba, jedna snaha po dokonalosti lidstva a stejném

jeho štstí duchovním i hmotném. Organisaee dle povahy jednotlivých

zemí a stát jsou tu silnjší, tu slabší, nkteré vrstvy spisovatelské

jsou zcela beze vší organisaee. A tam. kde organisaee jsou, pohybují

se zcela na pd hmotné, sdružení myšlenkové, ideové zstane na dlouho

ješt blahým snem. Sjezdy slovanských noviná v Rakousku konané

v posledních tech letech o této ideové stránce sdružování již uvažovaly,

avšak již pi pouhých úvahách narazilo se na kmenové nesrovnalosti,

které bude teba naped uladniti, než bude možno dospti k ideovému

.>družení, pro poátek ovšem s obzorem velice úzkým. Tak je tomu

36
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mezi pokrevenci, což pak teprve tam, kde zejí propasti plemenné?

ISeinenší pekážkou jsou i rzné zájmy stát, církví, mezinárodnícli

sdružení prmyslových, obchodniil a j. Krom toho organisaci spiso-

ratelstva psobí nesnáze i nedostatek jednotného výchovu a výchovu

vbec, nebo na spisovatelských cestách z rozmyslu a po soustavné

píprav potkáme menšinu, vtšina spisovatel (myslím tu všecku literní

innost) ocitá se na nich, nevdouc jak. Jest pirozeno, že tu vyrstají

rozdíly mezi povolanými a nepovolanými, mezi tvrími duchy a

nádenníky, mezi tvoícími a reprodukuj ícími a snad ješt více odstín

a ty všecky psobí k tomu, aby se nedošlo k jednotné organisaci ani

na podklad hmotném, tím mén duševním. eský svt spisovatelský

jest neblah}'ch tchto pomr dokonalým obrazem; jest rozdlen na

nkolik tábor a mnohý tábor i na nkolik cech, mezi nimiž panuje

až bezpíkladný a nepochopitelný antagonismus, nejvtší a nejkiklavjší

mezi novinái pražskými a venkovskými. Ani zemská píslušnost není

tu bez vlivu, což nejpatrnji jeví se na trhu knihkupeckém a hlavn

jeho pomckách (reklam a kritice). Nestejná kvalifikace spisovatel a

naprostá nemožnost plod}- i výrobky jejich dle ceny roztíditi v pevné

kategorie bude vždycky ohrožovati jejich organisaci vnitní i zevní a

initi jejich postavení jako celku vratkým. Majetníky knihtiskáren ke

sdružení donutil nejlépe zorganisovaný initel tiskového trialismu, sazestvo

(typografové) s píslušnými obory knihtiskaské práce. Stále rostoucí a

soustavné požadavky typograf v píin pracovní doby a mzdy sdru-

žovaly majetníky aspo doasn a obasn k obranným opatením, teprve

roku 1899. majetníci knihtiskáren v Rakousku utvoili pevnou íšskou

jednotu na ochranu svých zájm. Jednota elí jen proti typografm,

spisovatelstvo ve své desorganisaci nebudí zatím obav. Knihtiskaské

sazestvo s pomocnými obory (korrektoi, strojnií, tiskai, slévai písem

a výpomocné dlnictvo) má vzornou organisaci. Silou svou pro funkci

tisku stejn jest prospšnou, jako mže býti nebezpenou a ohroziti ne-

bezpen jeho velmocenské postavení aspo na as. O rozvoji organisace

knihtiska v královstvích a zemích na íšské rad zastoupených jasný

pehled podává výroní zpráva jednoty spolk knihtiskav a sléva
písma i píbuzných obor za rok 1899. Podáme z ní hlavní data.

Jednota založena byla r. 1894 a jest v ní (koncem r. 1899.)

sdruženo 15 zemských spolk s 8618 leny. Z len bylo 6938 saze,
1313 tiska, 271 sléva, 96 ostatních. Mimo jednotu bylo pouze

1323 osob v tiskárnách zamstnaných a k odboru píslušných. V jednot

soustedny jsou spolky: Typografická beseda v Praze se 26 filiálkami
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a 203S leny, spolek v ernovicích pro Bukovinu se 77 leny, v Zadru

pro Dalmácii se 42 leny, Ognisko ve Lvov pro Halii se dvma
filiálkami a 508 leny, v Celovci pro Korutany se 103 leny, v Lublani

pro Krajinu se 102 leny, v Terste pro Pímoí s osmi filiálkami a

291 leny, v Brn na Morav se 4 filiálkami a 608 leny, ve Vídni

pro Dolní Rakousy s 3505 leny, v Linci pro Horní Rakousy s osmi

filiálkami a 280 leny, v Solnohradech s 93 lenv, v Opav pro Slezsko

s 5 filiálkami a 202 leny, v Hradci pro Štýrsko se 4 filiálkami a

419 leny, v Innomostí pro Tyroly se tymi filiálkami a 219 leny,

v Trident s 59 leny. Ze spolk v jednot soustedných nejstarší

jest dolnorakouský (1842), pak štýrský (1848), solnohradský Q849),

eský (1862j. moravský (1863), slezský (1864), bukovinský (1865),

korutanský. krajinský, pímoský a hornorakouský (1868), tyrolský

(1872), dalmatský (1874), haliský (1875), tridentský (1898).

Všecky spolky roku 1899. mly 1598 pedná.šek. knihovny jejich

ítaly 31.808 svazkv, a od 3712 osob bylo z nich vypjeno o3.S3S

svazk, pipadá tedy na osobu pes 9 svazk. Z vypjených knih

pipadá na zábavné 82"8<*/o, na vdecké 9-96Vo5 ^^ odborné 4'32''/o-

asopisy vydávány 4: nmecký „Vorwarts" ve Vídni o '<800 výtiscích,

eský „Veleslavín" v Praze o 1950 výtiscích, polský „Ognisko" ve

Lvov o 650 výtiscích a italský „II Risveglio" o 500 výtiscích. Mimo
to navštvovány ítárny a poádány uebné a cviebn bhy.

Ve hmotném smru jednota prostredkovala opatení míst a vedla

péi o dodržování normálního tarifu od majetník knihtiskáren, z nichž

tarifu tomu se podvolilo 797 a mimo tarif zstalo 171. Všech tiskáren

je 968. Stávky a nehody byly v 17 místech. Stroj sazeských bylo

roku 1899. v prvém tvrtletí 7, ve druhém 23, v tetím 45, ve

tvrtém 58. z toho v Praze 5, v Liberci 3. v Jablonci 2, v Chomutov 1,

v Olomouci 3, ve Vídni 39, v Linci 1, ve Štýrském Hradci 4. Pi-ijm

mly všecky spolky 738.771 K 55 h, vydání 68S.752 K 45 h. Podpor

udleno 3175 nemocným lenm 222.459 K 40 h, 1289 nezamstnaným

na míst 109.544 K, 47 lenm 1289 sthovného. 1088 lenm ne-

zamstnaným na cest 28.710 K 30 h, 148 trvale k práci neschopným

72.004 K, 132 lenm 32.876 K 92 h pohebného, 276 sirotkm

17.182 K; jiných podpor 351 osobám 5490 K 10 h. Od svého založení

mly spolky píjm 9,613.418 K 33 h, vydání 8,284.452 K 36 h a

koncem roku 1899. mly jmní 1.328.965 K 97 h. Jednota je v po-

mru vzájemnosti se 4 spolky v zemích uherských a s 11 zahraniními.
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Po stopách vzdlanosti a víry.
Charakteristiky od Dra. Jana Hudeka.

II. Alfons z Liguori a Voltaire.

Vzdlanost, kde kráí ruku v ruce s vírou, zanechává po sob

stopy záící, stopy jasné, vzdlanost vedoucí se s nevrou stopy tmavé.

Vzdlanost vící rozhazuje rže, vzdlanost bez víry trní. Z tváe

vícího vzdlance vane klid a láska; zlost a nenávist srší z oka ne-

vrcova. Postava vzdlance vícího mile oslnna; ledovým chladem

dýchá nevrec.

Kde víra spojena se vzdlaností, tam geniální prostota a dtinná

naivnost; hledaná genialnost u vypoítavého vzdlance nevrce.

Alfons a Voltaire byli souasníky. Roku 1694. narodil se Voltaire

a dva roky po nm Alfons, jenž Voltaira pežil o devt let, zemev
roku 1787.

Oba byli vzdlanci. Voltaire „králem ducha v 18. století", Alfons

jest „uiteleni Církve". Alfonsovi dána roku 1816. est oltáv a

Voltairova socha postavena roku 1878. v paížském svatostánku inter-

nacionaly. Voltaire slavil v posledním roce svého života triumfy a

korunován v Comédie Franeaise a posazen na editelské keslo akademie,

Alfons ctn za živa i po smrti ne sice tak hlun, ale srdenji papežem

i lidem, byl hlavou eholní kongregace a elo jeho zdobila místo vavínu

biskupská mitra. Pius VII. rozkázal ti prsty jeho pravé ruky odat

a poslat do íma: „Pijtež do íma svaté prsty, které tak dobe

psaly pro slávu Boží a Panny Marie a pro náboženství."

Ale jako o Voltairovi napsal de Maistre: „Dnes korunovala Paíž

muže, kterého by Sodoma byla ukamenovala", a když se Voltairovi

stavly pomníky: „Nkdy bych také já chtl postaviti Voltairovi pomník

rukou — katovou", tak má Alfons svého Grassmanna. „Vtlenou infamií"

nazval Voltaira spisovatel „Petrohradských veerv", a ne mén vy-

braných názv pidal jménu Alfonsovu Grrassmann.

Kdežto však Alfons na celé áe svých stoupenc jmín za ducha

velikého nejen v mravech, ale také všestranného ve vdomostech,

kdežto Alfons bez odporu nejenom byl velikým apoštolem, ale také

velikým theologem, básníkem a lovkem, ba i djepiscem, neuznávají

stoupenci ve Voltairovi nic le spisovatele filosofického slovníku a

apoštola tolerance: „Vždy jsme chtli a dnes ješt (r. 1878.) chceme
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miti ve Voltairovi jen skladatele filosofického slovníku, apoštola tolerance,

nepítele povry. Oslava Voltaira-básníka bvla by nesmyslem. Voltaire

jako básník — není on chladny, dlaný, enický, nespontanní. umlko-

vaný? Voltaire jako djepisec — není-li pi všem kouzlu líení, pi

vší bohatosti myšlenek dávno již pekonán kladným studiem pramenv,

obsáhlejším a spravedlivjším pojetím djinných epoch, které jeho

rozumu zásadn zstalj zaveny? Voltaire jako filosof — mže nás

svým ztuhlým deismem. svými otepanými dkazy o jsoucnosti Boží. svými

nejasnými pedstavami o podstat vle po Kantovi a Schopenhauerovi.

mže nás jinak zajímati než kulturn historicky? A teprve Voltaire

jako lovk — nekolísá se jeho letora marniv ped naším zrakem,

nejvznešenjších cit lásky a spravedlnosti práv tak schopna jako

nejnižší zloby, lakoty, lži?"

Xicmén vidí liberalismus ve Voltairovi individualitu celou, jejíž

innost smuje k jednomu cíli: „vybojovat náboženskou toleranci a

politickou svobodu." K tomuto teri míí jeho básn, jeho filosofie,

jeho djepisectví, celý jeho život: „Ecrasez linfáme".

Tak se stal Voltaire vdcem boje proti Církvi a otcem dnešního

liberalismu. Proti nmu a jeho adám postavil se Alfons. Opouští

otcovský palác, zíká se práva prvorozenství, skvlé vyhlídky do

budoucnosti, klade svj me na oltá Matky Boží a staví se do vá-

lených ad Kristových, aby jeho íši bránil a rozšioval. Ne bez pro-

zetelného úradku všemohoucího Boha stalo se, napsal Pius IX., že

práv v dob, kdy bludy novotá lid svádly, povstal Alfons Maria

z Liguori, jenž dobrý boj bojuje ústa otevel uprosted Církve, a spisy

uenými a dkladnými se snažil onen peklem vzbuzený mor z koene
vyvrátit Ale to mu nestailo; maje ped oima jedin slávu Boží a

spásu lidu, napsal mnoho knih, dýšících ueností a zbožností. Jimi

ukazoval brzo jak dlužno k nebi vésti duše vících, brzo jak teba

vychovávati knžstvo, brzo jak upevovati a proti souasným bludm
brániti víru katolickou a práva papežská.

Jako o Voltairovi vypravují jeho životopisci, že kde jakou zbra
zvedl proti Církvi, tak svdí o Alfonsovi Pius IX.: „Vpravd íci

mžeme, že nestává v naší dob bludu, jehož lež. aspo v hlavních

rysech. Alfons neodkryl."

Alfons byl svatým. Jakou sílu ducha slovíko „ svatý '^ zahrnuje,

ví každý, kdo zná boj tla s duchem. Pl století podporoval Alfons

Církev, a Bh vložil ješt kíž utrpení na jeho bedra. Tlo jeho bvlo

zranno a bolavé jako tlo Jobovo, ale stesk pes jeho rtv nepešel.



534 Dk. Jan HrnEEK:

Srdce jeho prokláno pomluvami u samého papeže a u pedstavených,

tak že ml býti propuštn z ádu, který založil, ale Alfons volá:

„Sta se!" Duše jeho zranna, že Bh sám ho opustil a že ješt ve

vysokém stáí se bál pekla, ale Alfons trpkou zkoušku pijav, se modlí:

Ne jak já chci, ale jak Tj^ chceš.

A Voltaire? „Miluje velikost a pohrdá velikými, obcuje s nimi

nenucen, bojácn se sOb rovnými. Jeho pátelství poíná zdvoile,

trvá chladné a koní oškliv. Cituplný bez náklonnosti, smyslný bez

vášn, pi niem nevytrvá z vle, na všem visí z nestálosti. Mudruje

bez zásad, a jeho rozum nfá obas nápady jako bláznovství u jiných.

Jsa pímý duchem a nespravedlivý srdcem, myslí na všecko a smje se

všemu. Lehkým jsa prostopášníkem, dovede nemravný kázati mravnost.

Nad míru ješitný, ale více ješt hrabivý, pracuje více za peníze než

o est; hladoví a žízní po penzích; nutí se k práci, aby se pinutil

užívat života... To jest Voltaire jako lovk." Tak líí Voltaira

žurnalista Fréron.

Ovzduší, ve kterém se Voltaire rád, ba jedin pohybuje, jsou

letohrádky cizoložnic a dvory královských hýilv, inkoust, do kterého

své pružné péro namáí, smyslnost, nenávist, zlost. Alfons andlsk}-m

pérem píše svou morálku, své návštvy, svou zlatou knížku o modlitb

v chudinké cele, kterou opustí, aby jako milosrdný bratr pomáhal

nejvíce opuštným.

Oba žijí podnes. Tla jejich sice dávno zpráchnivla, Voltairovo

v paížské stoce, do níž roku 1814. v pkné noci májové zárove

s tlem Rousseauovým bylo hozeno, Alfonsovo pod oltáem v Pagani,

ale duch jejich žije. Skoro nesíslnými vydáními a peklady a antho-

logiemi umožnno celému svtu poznati Voltaira; díla Voltairova po-

dnes kážou prý svobodu a isté náboženství a mravnost.
i) „Smr

našich dn není smrem, který by Voltaira pedhonil; sluší se ješté

dnes na památku Voltairovu nkdy v jeho vlastních spisech ísti tichou

mši!" A když se r. 1878. jednalo v Nmecku o vydání Voltaira pro

lid, napsal kdosi, že „se nesmí odpoívat, pokud by tento výbor ne-

vytlail z každé chaty katechismus."

Také Alfons žije. Ne Grassmann má zásluhu o život Alfonsv,

ale výtené a svaté nauky a zásady Alfonsových spis získaly svému

pvodci nesmrtelnost. „Immortali" dal vrýt Bedich II. pod porcelánové

») První souborné vydání poízeno pod dohlídkou císaovny Kateiny II. Panckoukem

ii Beaumarchaisem (1785 —1789). 28.000 výtisku na paterém papíe posláno do svta. Od

roku 1817.— 1824. ítalo se ne mén než devatero vydání souborných.
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poprsí Voltairovo; každý spis a spisek o Alfonsovi jak z tábora ligorian-

ského tak z tábora protiligorianského jest písmenkem názvu: ..Immortali

Alfonso". A jako ono poprsí vnováno bylo „zrušiteli náboženství" a

mravnosti, tak dnes od katolíkv i od protestant slovem a písmem

veleben obránce náboženství a vdce k mravnosti — Alfons.

Ale podívejme se na oba z blízka.

Voltaire maje teprve 25 let, mohl již mluviti o nevrnosti

pítelky, o nespravedlivé kritice, o závisti a nenávisti spoluoban.

Tichá, ale hluboká záš spolenosti paížské, v níž se dosud nejvíce

pohyboval, zahnízdila se mu v srdci. Opustil tedy Paíž, aby si jinde

vyhledal bydlo. Našel je v La Source, kde pro svoje nepátelství

k panovnickému domu anglickému ve vyhnanství žil deista Bolingbroke.

Ten stal se VoltairoW^m mistrem. U jeho nohou naslouchal Voltaire

theoretické a životní filosofii. A že byl pro vše, co mu bylo novým,

velmi vnímavým, pi tom povrchním a tkavým, pivlastnil si názory,

by byly sebe nedslednjšími. Brzo tvrdil Bolingbroke, že Bh a pro-

zetelnost jest, brzo že není; dnes vydával nesmrtelnost duše za ne-

dotknutelné dogma, zítra za mythus; duše jednoduchost a duchovost

byla mu nesmyslem, ctnost ješitnosí. Oste brojil proti možnosti a

skutenosti nadpirozeného zjevení, jmenuje Mojžíše absurdním, Pavla

a apoštoly blázny, Krista obnovitelem a zatemovatelem Platonovým.

Bolingbroke snažil se zavésti istý deismus a zákon pirozený.

Voltairovi se zamlouval setlosti, znalostí eí, náboženskou záští

a epikurejskou pívtivostí.

Také pro praktický život mu dal nkolik pokyn. Chceš-li míti

vliv, bud" neodvislým. ale k tomu je ti teba penz. Nic není smutnjší,

než prázdná tobolka; jedin zlato dává moc a est a neodvislost. Bud"

chytrým; nepítele nenapadej, pokud ti mže býti nebezpeným; ná-

boženství šet a králi pochlebuj, pokud ti mohou škodit. Ne slepý

vztek, ale rozumná nenávist .vede k cíli; petváka bývá nkdy ne-

zbytnou ctností.

Tyto nauky byly pro Voltairv život smrodatnými. Jimi vy-

zbrojen jde do svta, uit ho pravd a vésti k štstí. Uvidíme, že po

celý život dle nich do slabiky se spravoval.

Již díve, než vyhledal La Source, žil ve spolenosti, která se

ídila heslem: „lovk a svt mají jen tolik ceny. kolik jich možno

užívati." Studiem práva, k nmuž byl ostatn otcem pinucen, v takové

spolenosti hlavy si ovšem nelámal.
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Skoro v téže dob byl v Neapoli šestnáctiletý Liguori po skvlých

zkouškách odn togou doktorskou. Právnická studia byla pro mladého

šlechtice ízením prozetelnosti. „Uitel kesanské mravouky, dí jeho

životopisec, kterým se dle plánu Božího ml státi, poteboval klidnou

rozvahu právníkovu, zevrubnost zákonníkovu, dar pozorování a slídní

advokát."

Spolenost, v níž se pohyboval Alfons, byla jiná než spolenost

Voltairova. V dom presidenta Caravity, obratného juristy a muže
rozumem i srdcem vzdlaného, bylo asto vídat mladé advokáty, jimž

Caravita pedkládal nesnadné pípady a otázky, jejichž ešení výbornou

bylo prpravou k budoucí praxi. Alfons dal se také zapsat do družstva

„doktor", jehož cílem bylo vykrystalizovati povahy mladých vzdlaných

muž na základ kesanském. Navštvoval též divadlo, ale jen k vli
hudb. Pozdji ekl k jednomu z knží své kongregace: „A jsem

jsa mlád navštvoval divadla, nikdy jsem tam nespáchal ani všedního

híchu; chodil jsem na divadlo pokochat se hudbou; o jiné vci jsem

se nestaral."

Dvtip, svdomitost. obratnost a výmluvnost zjednal}' Alfonsovi

po celé Neapoli jméno slavného soudního zástupce. Od roku 1715. až

po rok 1723. neprohrál prý ani jedné pe.

Jedna pe byla pro 271etého advokáta epochalnou. Jednalo se

o 5 až 600.000 dukát. Alfons, jako obyejn, zevrubn akta pro-

zkoumal a s pevným pesvdením, že jeho klienti právem onu sumu

požadují, šel k soudu. S výmluvností dosud u nho neslýchanou je

zastával. Ale pehlédl klausulu vc rozhodující. Sok ho na ni upozornil

a zvítzil. Alfons poznav, že hájil kivdu, zvolal: „Poznal jsem t, svtel

Soudy, budte s Bohem, již mne neuvidíte, již mne neuslyšíte." Opustil

sí, opustil palác otcovský, opustil vše, položiv svj kord na oltá

Matky Boží, „osvobození zajatých".

Sám se ml brzo státi osvoboditelem zajatých.

Osvoboditelem otrok jmenuje se také Voltaire.

Jakými snahami si oba tohoto estného názvu zasloužili, brzo

uvidíme. (P. (í:<



VÁCLAV Oliva: Symbolické knihy protestantské. 537

Symbolické knihy protestantské.
Píše VÁCLAV Oliva. (. d.)

B) Symbolické knih}'!) církve lutheranské.-)

1. ]\Iimo ti ekumenické symboly uznává církev lutheranská 5)

(evang-elicko-protestantská. evangelická, augsburská, evangelická augsbur-

ského vyznání) i jiné spisy, v nichž nalézá se vše, co v uení svém

hlásá. Jsou to symbolické knihy církve lutheranské.

K symbolickým knihám církev evangelická poítá: Koníessi

augsburskou, Apologii augsburské konfesse, dva Lutherovy katechismy

velký a malý, lánky šmalkaldské a Formuli svornosti, {i^)

2. Vyznání evangelické církve mimo symbolické knihy nalézá se

i v jiných spisech, jež sice tu a tam i dosti veliké vážnosti se tší,

ale za symbolické knihy prohlášeny nejsou. (^)

3. „Od roku 1580. považují se za vyznání církve lutherské nejprve

Lutherovy katechismy, velký a malý, oba z roku 1529.. pak oba

Melanchtonovy spisy, jež vypracoval pro íšský snm v Augsburku,

augsburská konfesse (1530) a Obrana tohoto spisu proti nájezdm

katolickým (Apologia confessionis Augustanae), dále r. 1537. Lutherem

vypracované artikule šmalkaldské, jež mly býti podkladem pro ohlášený

(ale neslavený) koncil, konen r. 1580. vydaná formule konkordahí,

jež rozbroje v lutherské církvi urovnati a v lutherských zemských

církvích jednotu víry zachovati mla."

4. V nejnovjší dob o symbolických knihách mezi samými

lutherany názory se liší. i j);

•) Od starých symbolu rozeznávají se symbolické knihy tím, že pedevším mají

býti souhi-nem celé protestantské nauky (dogmatiky).

^) Lutherané, jak z knihy svornosti patrno, uznávali díve zárove s katolíky za

symbolické knihy: 1. ti nejstarší (ekumenické) symboly a 2. pijímali usnesení prvých šesti

ekumenických snmfi (synod). V nejnovjší dob ovšem i u lutheran (jako u reformo-

vaných I) povstal proud, jenž závaznost symbolických knih nadobro odstraniti usiluje.

Orthodoxní strana symbol vzdáti se nechce a za n bojuje. (Srv. iVom Nutzeu der

reinen Lehre und vom Bekenntnis des Glaubens« v díle I>r. Graul-Seeherga: »Die

UnterscheiduDgslehren« op. c. 1— 16.) — Lutherané zavrhují sedmý ekumenický koncil

nicejský r. 787. pro »protibiblické úady o úct obrazv<^ a pak i všecky následující,

nebo »luthei-ská církev o pozdji slavených, papeženských synodách nechce nieho vdti.

«

(Guericke 94.)

3) Stauracz, ^Pastors v. Zimmermanns Theologie, Philosophie und Historie< po-

jetlnává o pravém i nepravém pojmenování tomto, p. 21— 30.
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aj Konfesse augsburská.

(Confessio Augustaua — vyznání augsburské.)

a) Djiny.i)

1, Konfessí augsburskou slov vyznání víry, jež sedm íšských

stavu — kurfirst Jan sask}' píjmým Stálý, syn jeho Jan Bedich, princ

saský, Jií, markrabí brandenburgský, Arnošt a František, hrabata

luneburgští, Filip, lantkrabí hessenský, Wolfgang, kníže anhaltský a

dv íšská msta, Norimberk a Reutlingen, k nimž pozdji za zasedání

snmu pipojila se Kempten, Heilsbronn a Weissenburg — jménem
všeho evangelického obyvatelstva íše nmecké císai Karlu V. na

íšském snmu v Augsburku dne 25. ervna 1530 v nedli o 4. hodin

odpolední 2) podalo s páním, aby ji za pravou uznal a pijal. 5)

2. Pípravy k sepsání konfesse augsburské staly se již díve.

Císa Karel V., aby rozštpení církve, jež v Nmcích r. 1517. se stalo,

a náboženské napjetí, jež na snme ve Špýru r. 1529. vzniklo, urovnal,

svolal ke dni 8. dubna 1530 íšský snm do Augsburku a žádal, aby

stavové osobn se dostavili. Z té píiny vyzval kurfirst saský Jan

Luthera, Jonatha, Bugenhagena a Melanchtona, aby mu do 20. bezna
v Torgav pedložili seznam všech sporných lánkv u víe a zloád
církevních, „pesvdení, jež mají a pi nmž setrvati hodlají." I podali

mu tedy v beznu 1530 zmínní vitemberští bohoslovci lánky torgavské

první, v nichž obsaženy byly ješt lánky starší magdeburgské (15*)

a švabašské (17) rozmnožené o nkolik pojednání týkajících se rozdíl

víry a obad.
s)

*) hryštfeh, Burg, »Kirchenlexikon«, Brockhaus atd.

") Prof. Dr. ffeidrich, »Handbuch fiir den Religionsunterricht in den oberen

Klassen. I. Kirchengeschichte.« Berlin lb94, p. 325.

'') Ve tvrtek dne 22. ervna byl text naposledy peít.'tn a konení ustálen, ku

kterému kanclé Brúck velmi dovedn sepsanou pedinluvu pipojil, v níž rekapituloval

náboženské události posledních 10 let (nmecký peklad praefationis jest od J. Jonase).

I konená »nabídka«, pravdpodobn, byla v této schzi stanovena, naež, dle pozdjšílio

sdlení Melanchtonova bylo o jednotlivj'ch láncích po ad rokováno. {Plitt, »Einlcitung

in die Augustana.K Erlangen 1867. I., 354.) Melanchton, jenž dovolil císaovu sekretái,

aby do práce jeho nahlédl, do posledního okamžiku piloval a mnil a byl by i pozdji

v tomto j)okraoval. kdyby bylo bývalo možno. {Th. Kolde, »Die Augsb. Confession«, 8.)

Zejména byl by rád biskupm jurisdikci ponechal (Corp. Reform. II., 119, 140, 156),'

nemohl však toho prosaditi. Th. Kolde v »Realencykl.« von Hauck, 1897, II., 246.

^) Text onch lánkv u Kolde op. c. Gotha 1896, p. 119— 139.

'•) O novém uení Lutherov jednalo se již díve ve Špýru roku 1526. a 1529.

Na druhém íšském snmu ve Špýru r. 152G. uinné irady zachovávaly ve všem ráz
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3. Již ml zapoíti snm v Augsburku. Tu st^' ma evangelická

ped samým jeho poetím povila Melanchtona, aby na zák'ad prací

pípravných složil pro snm spis, v nmž by nauka jejich se zraila.

Melanchton poal s ním již na cest do Augsburku ta v práci své

pokraoval velmi piln až do píchodu císae dne 15. ervna 1530.

Z poátku slul spis Melanchtoni\v Apologie, saský návrh, saská víra,

saská úada, brzy však obdržel jméno augsburská kon^esse. Luther

schválil ji dne 15. kvtna.

4. Císa zavítal do Augsburku dne 15. ervna 1530 ve svatveer

Božího Tla. Hned druhého dne úastnil se slavnostního prvodu Božího

Tla, k nmuž pozval všecka pítomná knížata. Protestantská odepela

úast svou pi prvod nechtíce podílu míti na „divadelním obnášeni

jedné ásti Svátosti, což je proti zákonu Kristovu"; jenom kurfirst

saský nesl dle své d.stojnosti ped císaem me, maje to za pouhý

svtský úkon.

5. Hned pi poátku snmování svolil císa na žádost stav

protestantských, aby naped rokovalo se o náboženství (a pak o pomoci

proti Turkm, za kterýmižto píinami snm byl svolán) a vyzval

protestanty, aby mu své vyznání a stížnosti na zloády podali. Tu

dne 24. ervna veer sešli se v Augsburku meškající evangelíci, spis

Melanchtonv byl peten a schválen, a to jak latinský tak nmecký.

Xa to následujícího dne, akoliv císa chtl pouze písemn konfessi

pijati, provedli pece protestantští stavové, že veejn byla ped císaem

a všemi stavy od saského kanclée Kristiána Beyera po nmeku tena

dne 3. srpna a potom císai latinsky a nmecky odevzdána, i) Císa

podržel exemplá latinský pro sebe a nmecký odevzdal arcibiskupovi

mohuskému, aby jej uložil v íšském archivu.

6. Císa po pijetí augsburské konfesse ihned dne 26. ervna
tázal se stavu protestantských na ní podepsaných, zdali ony lánky
uvedené v konfessi jsou již všecky, aneb chtjí-li ješt nkteré ped-
nésti. Odpovdli vyhýbav; je prý ješt více zloádv, ale není teba

jich pednášeti.

katolický, protože katolíci mli tu vtšinu. Novotái nebyli však spokojeni a podali dne

19. dubna 1.526 formální protest proti uinným tirádám. Dle tohoto protestu (ohrazení)

obdrželi jméno protestante, jehož posud se užívá. Protestante nechtli dovoliti, aby v jedné

obci sloužila se dvojí mše. Protestante totiž ást mše sv. v jazyku nmeckém podrželi

a nechtli, aby lidé poznali rozdíl mezi »mší jejich < a mší katolickou. Tedy ve jménu

evangelické ^svobody« mla se katolíkm zakázati mše svatá. Dr.Burg, »Symbolik«, 78. pozn.

') Ped tením jejím prosil císa »dotyná knížata, aby k jednot církve se vrátila.*

{Dr. Burg, »Prote5tantische Geschiehtsliigen«. I., 72 )
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7. Od snmu augsburského uznává se všeobecn konfesse augsburská

za symbolickou knihu lutheranskou.^) Záhy rozšíila se i v jinvch zemích,

kamž lutheranismus pronikl a stala se všude tam základem nauky
evangelické.

8. Konfesse augsburská pochází z péra Melanchtonova, nebof její

forma odpovídá zcela jeho individualit. Pokud Melanchton použil k ni

lánk již díve vypracovaných, tžko se dá stanoviti. Panuje o tom
mezi uenci posud spor.

9. O pomru Luthera ke konfessi augsburské panovalo a panuje

mezi uenci a bohoslovci nmeckými mnoho hádek a rzných mínní-
Jedni tvrdí, že jí Luther ped podáním císai vbec nevidl, jiní. že

ji ped tím schválil, ješt jiní. že ji pracoval s Melanchtonem a pod.

V nejnovjší dob otázku tuto ventilovali: Riickert,-) Heppe,») Kalinich,-*)

Knaake.s) Engelhardt.-^) Plitt-) Frank*) a jiní.

^) Rozdlení a obsah. 9)

1. Augsburská konfesse sestává: z pedmluvy sepsané od Dr. Briicka

(Pontana), vlastní konfesse, dlící se na dv ásti („hlavní lánky víry",

„lánky o zloádech církevních") a doslovu.

Pedmluva obsahuje všeobecnou ást, basis, v níž podepsaní vy-

kládají pomr avj k církvi. Nepíše se tu ve prospch církví národních,

nýbrž žádá se, kdyby jednoty se nedocílilo, za svolání snmu od papeže.

snmu to svobodného a kesanského, bez všelikého se odvolání.

..Hlavních lánk víry" jest 21 a jednají takto: 1. o Bohu a

nejsv. Trojici (zcela po katoliku); 2. o híchu ddiném, který v tom

záleží, že lovk se zlou žádostí (cum concupiscentiai bez bázn Boží

a bez víry v Boha se rodí (je tu mírnji vyjádeno uení Lutherovo,

*) »Realencyklopiidie« d. c. 1897, 11., 249. — (>. Winkelmann, »Der schmal-

kaldische Bund...« Strassburg 1892, pag. 197. 304 nu.

*) »Luthers Verhiiltnis zum Augsburger Bckenutnis.*- Jena 1854.

^) »Die confessionelle Entwicklung der altprotestantischen Kircbe Dcutscblands.«

Marburg 1854.

*) »Lmher und die Augsburger Confession.í; Lipsko 1361.

') »Luthers Antheil an der Augsburger Confession.c Berlin 1863.

*) »Die innere Genesis und der Zusammenbang der ilarburger, Scbwabaclier und

Torgauer Artikel sowie der Augsburger Confession^ in Niedners íZeitsebrift fiir historiscbe

Theologie.« 1865, p. 515— 629.

') sEinleitung in die Augustana.« Erlangen 1867. I., 536.

*) »Das Verbáltnis Lutbers zur Augsburger Confession« in der Zeitschrift fiir

wissenschaftliche Tlieologie< 1861.

s) Text Dr. Burg, Prot. G.« d. c.
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Že lovk k dobrému úpln neschopen jest; 3. o Kristu (zcela po

katoliku); 4. lovk vírou v Ježíše Krista bývá ospravedlnn; ehož

aby dosáhl, ustanovil Bh dle 5. lánku úad uitelský a svátosti.

Z oné víry pocházejí dle 6. lánku dobí skutkové. lánek 7. o církvi

praví, že je shromáždní svatých, v nmž isté evangelium se káže

a svátostmi pesn dle slova Božího se pisluhuje. Svátosti psobí dle

lánku 8., by i híšníci jimi pisluhovali. Kest jest dle lánku 9

k spasení nutným; i dítky musí býti ktny. Ve veei Pán jsou dle

lánku 10. tlo a krev Pán vpravd pítomny. Soukromou zpov lze

dle lánku 11. podržeti, však není teba všech hích vypoítávati.

Podstata pokání záleží dle lánku 12. ve skroušenosti (contritio) a ve

víe na základ evangelia. lánek 13. prohlašuje svátosti za znamení

svdectví a vle Boží, aby víra tch, kteí jich užívají, vzbuzena a

potvrzena byla. De lánku 14. nemá nikdo kázati nebo svátostmi pi-

sluhovati, le kdo jest povolán. lánek 15. uí, že ony církevní obyeje

jest zachovávati, které bez híchu zachovávati lze, však svdomí nebudiž

jimi obtžováno, jakoby byly k spasení nutný, neb jimi Bh se smioval

a milost zasluhovala. lánek 16. prohlašuje svtskou vládu za zízení

Boží. lánek 17. mluví o posledních vcech lovka. Dle lánku 18.

jest uznávati svobodnou vli pi všech lidech, kteí užívají rozumu,

ne sice vzhledem na vci týkající se Boha, které bez nho ani zaíti,

nerci-li dokonati lze, ale vzhledem na díla tohoto života a plnní

obansk}'ch povinností. Píinou híchu jest dle lánku 19. zlá vle
a vliv áblv. lánek 20. mluví o víe a dobrých skutcích, ale tak,

jakoby katolíci o víe posud nieho byli nevdli a ospravedlnní

v pouhé zevnitní úkony kladli. lánek 21. klade poctu svatých v to,

když jejich víry a dobrých skutk následujeme.

„lánkv o zloádech církevních" je sedm. Jakožto zloády

uvádjí se: rozdávání veee Pán pod jednou zpsobou; zákaz manželství

knžím; prodaj né a pokoutní mše; nucení ke zpovdi; rozdíl pokrm
(pst); sliby klášterní a pravomoc biskup.

V doslove praví se, že prý jsou i jiné zloády, jež však pode-

psaní „chtí pejíti". Následují podpisy.

2. Dležitý je pouze první díl augsburské konfesse, jenž obsahuje

evangelické uení.

y) Vydání jednotlivá.

1. Již hned z poátku byla dv znní augsburské konfesse:

nmecké a latinské; ob byla podepsaná, císai pedložena a proto ob
platí za originály. Kam se podly, posud prozkoumáno není.
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Xmecký text, jejž Karel V. kuriírstovi mohuskému pro íšský

archiv odevzdal, je ztracen již od disputace ve Wormsu roku 1540.

Latinský text. jejž sám Melanchton napsal, dostal se nejprve do

Brusselu a pak do Spanl, kdež se ztratil. \i

2. Proti zákazu císaovu, bez vdomí evangelických stav již na

poátku snmu roku 1530. byla konfesse augsburská vytištna. Téhož

roku následovalo ješt sedmero vydání i šest nmeckých a jedno latinské).

Do všech vydání tchto vloudily se chyby.

3. Když pozoroval Melanchton, že ve V3"dání augsburských konfessí

chyb pibývalo, vydal za trvání íšského snmu v Augsburku ješt

roku 1530. sám nové vydání, jež vyšlo ve Vitemberce a sluje editio

princeps. Vyšla pod názvem: „Confessio Fidei exhibita invictiss. Imp.

Carolo V. Caesari Augusto in comiciis Augustae anno 1530. Addita est

Apologia Confessionis. Wittenbergae 1530." Vydání toto rovnž i apologie

jest nmecké a latinské, nejsou to však originály ani peklady, nýbrž

samostatná pepracování, pepracování nejvrohodnjší ze všech, nebo
všecky ostatní exempláry a kopie, jež v knihovnách se nalézají, jsou

kopiemi tohoto vydání.

4. Kásledují vydání se zmnami a opravami Melanchtonovými,

a to tak, že nikterak neodporují pvodnímu uení. Vydání ta jsou:

roku 1531. opravené vydání latinské, roku 1533. opravené vydání

nmecké. Následovala ješt jiná podobná vydání.

5. Roku 1540. vyšla „Confessio variata- i krátce „Variata".^)

Melanchton pinesl je s sebou ke kolloquium do Wormsu. Vtšina

lánk, jako: 4., 5., 6.. 18., 20., 21. jest dkladn pozmnna a pe-
pracována, zvlášt však lánek 10. jest docela zmnn, an snaží se,

aby dosaženo bylo shody, podati formuli, v níž by názor lutheranský

a kalvínskv o veei Pán byl slouen. Nestranní protestante, jako

Matthes sami to doznávají. lánek tento zní: In coena Domini docent,

quod cum pane et vino vere exhibeantur corpus et sanguis Christi

vescentibus in coena Domini. Patrn kat. „pedpodstatnní" zmizelo

a názor Kalvínv jest bližší. Mohli tedy s lánkem tím souhlasiti

lutherští i reformovaní.

Luther tuto „objasnnou a ponkud rozmnoženou" konfessi mlky
schválil. Táž od evangelických bohoslovcv a íšských stav jako

authentický výklad konfesse z roku 1530. uznána a církevním schvá-

*) O. Waltz, »Das lateinische Originál der Augsbui"ger Confession; in Sybers

»Histor. Zeitschrift«. 1879, -5G4 nn.

') Kúllner, »Syrabolik der luther. Kirche:. Hamburg 1S37, str. 150— 396.
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lením opatena. Lutlierští i reformovaní s ní souhlasili. Teprve na

disputaci vjmarské roku 1560. vystoupil proti ní Flacius Illyricus,

nazvav zmnu tu zfalšováním „istého" uení lutherského. Od té doby

rozpoutal se mezi protestanty zuivý boj proti Melanchtonovi, vybíhající

hlavn v tupení a snižování jeho osoby; trval pak až do polovice

18. století. Patrno tedy. že Varlata mla veliký význam.

6. Confessio varlata pijata r. 1580. do „Formule svornosti"; od té

doby se již nezmnila. Na snmu augsb. r. 1555. došla státního uznání.^)

7. Všecka následující vydání stávala se dle „Variata". Taktéž tomu

bylo i v jiných zemích, kde lutheranismus zapouštl koeny. eská vydání

jsou z roku 1576., 1608., 1620., 1630., 1720., 1808., 1837., 1857. a 1879.

z latinského originálu Bedicha Baltíka, slovenského evangelického faráe.

V Xmcích platí za authentické vydání v Drážanech roku 1830.

od Tittmanna dle vydání Melanchtonova.

8. Zvláštní zmínky zasluhuje ješt Repetitio confessionis Augustanae

sivé confessio doctrinae saxonicarum ecclesiarum,^) již Melanchton na

žádost kurfirsta Morice roku 1551. pro koncil Tridentský složil. „Tento

spis jest úplným opakem augsburské konfesse a je takovým tonem

psán, že sjednocení jest naprosto nemožno." Tak „estn" na stará

kolena a „pesn" poínal si Melanchton!

9. O zmn, již Melanchton v augsburské konfessi roku 1540.

uinil, píše Th. Kolde:^) „Tu není pochybnosti, že poínání Melanchtonovo

dle našeho moderního názoru jako nápadné oznaiti se musí. Bez ohledu

na to, zda jako autor ml právo na díle ureném k officielnímu aktu

nco mniti, ml pece tenáe na to pipraviti. Kdo však knihu do

rukou dostal, nemohl tušiti, že zcela zmnné vydání v rukou má . .

.

Ani jediná písmena nevští, že nové tu vydání, a na konci nalézají se

jména tch, kdož první vydání podepsali, jako díve." (P. d.)

1) Weber, »Kritische Geschichte der Augsburgischen Confession«. Frankfurt a. M.

1783—84. — Kollner, »Symbolik« I., 279 nn., 285 nn.

«) Corpus Ref. XXVIII. 328 n.

^) D. c. 169—224 uvádí latinský text: »Akoliv ji (Variatam) znáti musil a zmny
snad a pravdpodobn jist vidl, pece Luther, jako mnoho jiného, nechal je . . . I faktum,

že Jan Eck pi náboženské disputaci ve Wormsu roku 1541. na zmny pvodního textu

upozornil (EanJce, »Deutsche Geschichte« IV., 176), psobilo tak málo na Melanchtoua

a jeho soudruhy, že týž v novém \'ydání, jež roku 1542. vyšlo, jakoby se nechumelilo,

nové zmny uinil, v kteréžto podob Augustany ponejvíce ve školách se užívá. Teprve

pozdji, když po smrti Lutherov propast mezi melanchtonovci a lutherany ve sporech

dogmatických se šíila, a vydání z roku 1540. platilo u melanchtonovc, pozdji krypto-

kalvinist za symboL, pojati byli písní lutherané proti ní a proto, jak samozejmo, prost

pi sestavování Konkordie chtli se vrátiti k pvodnímu textu. « Koldex »Eealencykl.c II. 250.
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Víra a nevra vzhledem ku zdaru spolenosti.

z polštiny peložil BftETlSLAV Skalský. (O.)

Z toho stanoviska pozorované odtržení se vlády od církve zdá

se jim nutným z ohledu na veejné dobro, ohraniením theokratických

choutek kléru katolického, jenž rád by opanoval všechna odvtví vlády,

aby zatlail spolenost zpt do stedovkých ád. Nechavše dáti si

ty temné okulary, poloviní ti katolíci vidí již v erných barvách vše,

co pochází od tak zv. ultramontan. jakožto ze zásady všem svobodám

a všelikému pokroku nepátelské. V otázce na p. lidovlády spouštjí

s oí samu podstatu vci, to zvlášt, co jsme vytkli v díle o kompetenci

moci vládní, úplný pak zetel k tomu obracejí, že je spravedlivé,

aby národ sám o sv}'ch potebách rokoval — jako kdyby proti tomu

vystupovalo uení církve. Z toho, co jsme výše povdli, kdo nevidí,

jak falešn a konen i s jakým zlým úmyslem jest ta otázka postavena?

Vždy pece církev nezamítá ani nejliberálnjší formu vlády, ba ani ji

netupí, jen když jsou zákony Tvrcovy ušeteny, a jen když moc
zákonodárná neeší otázky, které již povahou vci ani jednotlivec ba

ani len spolenosti nemá právo ešiti. Lidovládu tolik jest haniti, pokud

míchá se do moci Tvrcovy a chce na místo Jeho neomylnosti postaviti

zmnitelnou a krátkozrakou vli davu.

Pistoupivše na bezpodmínenou lidovládu, ti liberální katolíci

vidí se pinuceni uznati zákonnitost všeliké revoluce od lidu vyvolané,

teba že to bylo s porušením mezinárodních smlouv a konstituce v zemi

závazné. Církev stojíc mocn pi plnní všech dobrovolných závazk,

klade úhelný kámen spoleenské budovy, bez nhož íše, jako lo bez

kotvy a vesla stane se hrakou bouí spoleenských a politických tenic.

Ledajaká fantasie dav rozvášnných, ledajaká choutka lstivého souseda,

mže tu každý národ vrhnouti v krvavý odboj domácí, nebo v mezi-

národní válku, jejíž ani vítzné ukonení nedává žádnou záruku bu-

doucího pokoje, jakmile podmínky s obou stran pijaté nikoho nezavazují.

Pro nestranný rozum piznati lidu právo k revoluci tak jest pošetilé

v zásad a vražedné pro pomry, že žádná sofismata nemohou zniiti

toho pesvdení; proto hlasatelé lidovlády zachraují se zde výhodnou

theorií — malum necessarium. Revoluce — oni dí — jest ovšem zlem

nepopiratelným, avšak v mnohých pípadech jest zlem nutným, když

bez ní nebylo by možno konec uiniti horšímu ješt nebo ustavin

trvajícímu zlu, zatím o revoluce, odstranivši píinu, která ji vyvolala,
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sama zbra skládá, vyhrazujíc a zstavujíc spolenosti neomezenou

svobodu spravovati se dle tužeb debra všeobecného. Ona jest pro íše

tím, ím boue pro pírodu suchem spálenou. Zlomí ovšem a vyvrátí

nkolik nebetyných dub, ale osvží a zmladí celou, pírodu, nový

život vlévajíc do zvadlého rostlinstva.

Pipustme, že vábná ona theorie mohla býti s dobrou vírou

pijímána, pokud dkaz a zkušeností ješt nebylo; avšak od asu,

kdy revoluce pišly na denní poádek tak, že pro ocenní jejich ná-

sledk nemusíme ani nahlížet do historie, nebo tak etné píklady

rzného druhu pevrat mžeme nalézti ve vlastní pamti, teba jest

velké naivnosti, aby se vilo v blahé následky pro spolenost, plynoucí

z národních revolucí. Ani nejlepším výsledkem korunovaná revoluce

ani množství utrpení nezmenší, ani zásobu štstí nezvtší, konen ani

žádný problém života spoleenského theoreticky neeší, množíc spíše

veejné i soukromé škody a vždy vtší chaos v pojmy podmínek

existence moci vládní uvádjíc. Vždy v jediné Francii možno na-

poítati celou adu opravdu dobe provedených revolucí, tak že lid

všemocný nkolikráte dle své vlastní vle celou spolenost spoádal,

avšak nejen stálého štstí si nedobyl, nýbrž vždy nové k výbuchu

shromáždil látky; tak že revoluce trápí tam spoleenský organismus

jako zimnice, jejíž paroxysmus periodický se utváeje vždy více nií

síly národa. A není divu; nebo revoluce, ta niící síla, mže jen

boiti, nikoli však stavti; mže tedy jediné zmniti vnjší ústroj

spolenosti, ale není s to, aby vytvoila v ln národ ony živly, bez

nichž, jak jsme vidli, normální rozvoj íše úpln jest nemožný.

Prbh djin v nynjším století, vedle vzpomenuté výše organisaní

neschopnosti revoluce, uplatuje též .jasn pevážný vliv Prozetelnosti

na osudy národu, což ostatn závisí na jejich zásluze nebo vin. Kdo
na píklad nepozná spravedlivé ruky zavrženého Boha od národa

francouzského v onom strašném niení, které revoluní hydra zpsobila

tam ped sto lety, zvlášt v tch vrstvách spolenosti, kde pedevším
morální nevázanost nejvíc bylo vidti? Když onen krvelaný netvor

tak se rozvášnil, že nejen lidským zákonm, nýbrž i Božím hrozil,

kdo nepozná ízení Prozetelnosti v tom geniálním vojínovi, jenž zkrotiv

svévoli zbloudilého davu, opt zamené otevel kostely a nutnou svobodu

vrátil blahé psobnosti církve? A když onen vždy vítzný podmanitel

zaslepen zdarem tak zpyšnh.že obral o svobodu i námstka Kristova,

jenž ovnil jeho vojenskou skrá císaskou korunou, kdo, když ne

prst Boží, s vrcholu slávy a moci ho svrhl do dívjší nicoty? —
Hlídka. 37
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A porážka sedanská a optné vyddní korsické dynastie s trnu hned

po vydání Vného msta, není-li písným trestem téže Prozetelnosti

za hrdou domýšlivost v lidskou prohnanost? A i dnes konen, když

hledíme na to. co se dje nad Sekvanou, zdaž teba býti proroky,

abychom vštili nynjším pronásledovatelm církve, že neomešká je

zkrušiti vždy všemohoucí a zavržená pravice, téhož lidu užívajíc za

nástroj, kterému dnes tak modlásky pochlebují?

Ano, zajisté! Rozhlédneme-li se po djinách s pochodní víry

v ruce, nemžeme nepiznat, že v život veejném jest odpovdnost

ped Bohem tak nutná, jako v soukromém; nebo netrpí nikterak

všemohoucí Pán svta ani toho, aby ten, kdo má z jeho rukou moc

námstnou, zpyšnl nad svený mu lid, ani též, aby ten národ,

svrhna se sebe bím od Tvrce uložené, vlastní samovli stavl na

místo Jeho prozetelnosti.

A nedosti jsme uinili své idoza, doufáme pece, že tená,

jenž byl trplivý stopovati až do konce naše dvod}^, souhlasí s tím,

že jediné kesanství jest s to, aby obrodilo spolenost a dalo lidstvu

pimenou organisaci jeho uení. Talismanem tedy oné životodárné

síly kesanství jest, jak jsme vidli, láska milostí posvcená, která

spojuje v jeden organický celek naped ojedinlé leny každé rodiny,

potom obyvatele íše a konen všechny národy kesanské, které

sluují se v jednu všeobecnou církev pod otcovskou péí námstka
Kristova, jenž bdí nad tím, aby zákonodárství, pomry mezinárodní

a všechny instituce každé íše po kesansku byly spravovány: v pípad
pak a vnitní, a vnjších nedorozumní, v duchu evangelického

pokoje smírn rozešuje spon,' a uvádí ve shodu. Nutným opt ná-

sledkem oné kesanské lásky musí býti zamilování si vle Boží a

ochota k všeliké obti, nutné pi jejím plnní; ježto však sám Tvrce
ustanovil vládu a chce, abychom jí poslouchali, proto náklonnost k po-

znané vli Boží psobí v duši úctu k vrchnosti a vrnost v plnní

povinností od ní uložených, teba že byly konen i tžké nebo povaze

protivné. Tak v íši upímn kesanské vykonávání povinnosti stavu

neopírá se již o zmnitelné lidské názor)\ nýbrž o svdomí, osvícené

vírou a posilnné láskou. Konen ochota k obti, jež jest jakoby

nejvonnjším kvtem lásky, napraví ty neodvratné škody, které psobí

spolenosti sobectví té ásti oban, kteí nechtjí se poddati vlivu

kesanství. Ovšem že ani pi horlivjší práci církve a pi upímném
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podporování jí se strany svtské moci nemožno poítati na obrození

celého lidstva; nebo zkáza lidské povahy jest tak veliká, že i mezi

apoštoly, vybranými od saméhn Spasitele, našel se Jidáš, který Ho zradil.

Zdaž mžeme se nadíti, že bude njaká spolenost bez apostat?

Pokud však veslo vládní spoívá v rukou bohabojných a tsn s církví

spojených a pokud zákonodárství íšské opírá se o kesanské zásady,

potud úsilí po pevratu toužící bezuzdné domýšlivosti snadno od vlády

mže býti zkroceno, tak že spolenost nepestane smovati k nejvyšším

cílm. Avšak jaký osud pipravuje si spolenost, jež vyvrhuje dobro-

voln kesanství nerozumné ze všech institucí íšských, stavíc samoviili

na místo Božího zákona ? Nemže se na tíikovém národ vyplniti pro-

roctví Ozeášovo, že vítr rozsívají a boui žíti budou (VIII, 7). Xepoádek,

nesvornost a boue, to nutný osud takové spolenosti, nebo po od-

stranní blahého vlivu náboženství nenajde se již žádná jiná síla, která

by bezuzdné živly mohla pivésti do rovnováhy. Umjme býti moudrými

jak z vlastního, tak i z cizího pesvdení a vystíhajíc se liberálních

a revoluních ztreštností, hledme stízliv na vnitní svoje rozpoložení

a berme se spojenými silami ke kesanskému obrození svému.

®@®@^ Písemnictví a umní. MMM'^W
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Nové smry v souasném dramat.

Ref. Tomáš Hi-dec. (. <i.)

Ale i toto heslo bylo již díve slyšánol Práv tak volala družina

mladých a smlých Nmcii, kteí asi ped stoletím vili ve svou

.,Genialitiit" a rozkazovali viti, že z ní jedin prýští se všechna poesie.

To vše bylo — a co z toho povstalo? Pro „genialita" onch geni
nieho nevytvoila, co by až podnes žilo? Pro uschli a opadali, že

nelze poznat ani místa, kde byli? Pro Groethe a Schiller, pestávše

vit v pirozenou formu poesie, ve verš, nicmén zase se k nmu
vrátili? A pro konené nás nedojímají neštstí malých a ubohých

v Kabale tou mrou, jako viny a neštstí mocných ve Wallensteinu.

Kde vzí píina toho? Odkud to?

Odpovídají na to Schiller i Goethe — jeden ve svých rozpravách,

oba ve svých listech; a teba dnes je zvykem usmívat nebo dokonce
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;

vysmívat se jejich theorii, musí býti v oné theorii pravda, protože

v jejich praksi, v tragedii, jest velkost a nesmrtelnost.

Praví pak oni, že poesie není, nemá být a také nemže být

skuteností, že denní bh života není pedmtem poesie aniž její úlohou,

aby se mu pipodobnila — že poesie ze skutenosti bere pravdu, musí
ji bráti, ale musí ji petvoiti: musí pi jednotlivém faktu nebo pomru
vylouit vše, co pouze k tomuto faktu náleží a se vztahuje, a musí
•nalézti v nm ty všeobecné a spolené prvky, které jsou vrozeny lidské

duši a takovými mohou se ukázat v milionech fakt a pomr jakožto

podobné city, utrpení, vášn, boje a osud3\ Poesie bere ze skutenosti

pravdu; ale pravdu tu, kterou z ní vyerpala, musí rozšíit a povznést,

musí ji uinit tak velkou, aby v ní ml místo ne pouze jednotlivý

pípad i pomr, ale celá nekonenost a rozmanitost lidské povahy a

pirozenosti, citu i utrpení — ili jinými slovy, poesie musí stvoit

ideál z každého citu. každé vášn, každého neštstí, aby to, co vytvoila,

mohlo být dokonalým obrazem a výrazem lidské duše v jejích nesetných
promnách, stupních a osudech. Aby se pizpsobila drobným formám
a malikostem všedního života, o to se poesii nejedná, toho také ne-

potebuje. Poesie však hledá, projaduje a zvuje podstatnou pravdu,

podstatnou skutenost lidské duše, tu, která se nemní, která se stává

podstatn podobným obrazem a vrným v^-razem každého citu a utrpení

od poátku až do konce svta. Pozná v ní svou duši práv tak Eek
vracející se od Salaminy jako kesan z 15., 16. i 19. vku.

Tato poetická pravda, tak rzná od všední podobnosti s obyejným
životem — Schillerova „D ie hohere ^Yahrheit" — pináší s sebou

jisté požadavky a podmínky, nezávislé od libovle básníkovy, ale

s podstatou poesie nerozlun spojené, z ní nutn vyplývající. Básník
tvoí formu, která je vytvoena podle jeho vlastní duše a která od ní

co nejúžeji závisí. Forma ta mže být velmi rozmanitá. Mže básník,

chce-li psáti prosou, mže svou tragedii umístit v jakékoli dob asové,
dát ji jaké chce rozdlení, množství osob, ton, sloh, dialog; tato materiální

a fysická forma básn je mu zstavena na vli. Avšak af si vybere

formu jakoukoliv, vždy musí ze své duše, ze své obrazotvornosti vy-

tvoit onen stupe a zpsob cit a in, kterými se jeden fakt, jeden

pomr, jeden lovk se svou láskou, touhou, pýchou, zradou, zloinem,

bolestí a tak dále stává zosobnním celého druhu cit nebo utrpení

celého lidstva. Toto petvoení skutenosti v ideál — ne sice morální,

ale poetický ideál — to je práv podstata poesie. Ta podstata, kterou

vidíme u Aischyla. Sofoklea, Shakespearea. Schillera, Goethea a všude,

kde je opravdová poesie. Kde toho není, tam též v pravd není poesie,

pouze více mén klamající zdání a pedstírání poesie. Krása jest vlastností

vypRvající z podstaty poesie; pochází z ní a jest jejím následkem, ale

tak jest v ní slouena, že jedna bez druhé býti nemže, a kde jest

jedna, tam i druhá musí býti.

Z této povahy a podstaty poesie plynou nkteré pirozené, nezbytné

a nemnitelné podmínky. Jednou z nich jest pravda, pravda rozumová
odpovídající lidské pirozenosti a vrozené logice lidské mysli. Není
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poesie a krásy bez myšlenek, beze smyslu. Druhou podmínkou je ušlechtilá

forma. Neznaí to, že musí býti rétorická, ani že musí být všude stejná

a pravidelná, ani že musí být spoutaná uritými pravidly. Nejedná se

o to, aby Kaliban mluvil tak jako Ariel, hroba jako Hamlet. Taková
jednostejnost mže býti pouze tam, kde všechny osoby stojí na stejném

stupni vzdlání a spoleenského postavení, jako na p. v G-oetheov

T a s 8 u. Než ušlechtilosti formy teba tak rozumti, že všednost nebo

dokonce hrubost vystupuje jenom tam, kde toho potebí, a že ve chvílích

a v postavách vyšších, patetických výraz myšlenek a citu má dosti

vzletu, aby vystail a byl hoden látky, oné látky, která má projádit

jednu stránku lidské duše v jejím nejvyšším napjetí a síle. — Ušlechtilostí

formy se rozumí dále zetelnost, prostota a jednoduchost ve slohu a

ve slovech, bez onch násilných a skroucených umlstek, kterými by
slabší talenty rády vyvolaly dojem. Posléze ušlechtilost formy, to slovo

krásné, otásající a dojímající, slovo plné moudrosti a hloubky, které

po Sofokleovi, Shakespeareovi a Goetheovi opakuje po staletí celý svt,

protože v nm nalézá hotové a dokonalé projádení njakého zjevu,

známého ze života, njaké bolesti, známé ze zkušenosti. Verš není ne-

zby-tnou podmínkou ušlechtilé formy, ale usnaduje ji, povznáší a pivádí

k úplné a dokonalé kráse. —
Tyto známky a tyto vrozené a podstatné podmínky poesie, zda

a v jaké míe se spatují v novém dramatu evropském?
Jest jisto, že každý autor píšící drama musí tvoit, musí mít jistý

stupe obrazotvornosti, úpln bez ní nemže se naprosto obejít. Ale

onoho stupn, jehož teba ku petvoeni skutenosti v poetický ideál

nebo ve výraz njaké situace, boje i bolesti, toho stupn nové drama
zpravidla nemá, ovšem také ho míti nechce, popírá ho a prohlašuje

za nepotebný. Nové drama rozumí pravdou a skuteností všednost;

pozadí všedního života považuje za potebu a jako nezbytnou podmínku
pravdivosti. Jsou tu sice výjimky, ale ídké a tu autor obyejn se

ztrácí a rozplývá v symbolismu, který mívá asto více nárok než

srozumitelnosti. Vtšina básník a vtšina dramat stojí pod praporem
tak zv. realismu ili naturalismu. Tento zpsob tvorby mže u talento-

vaných autor provést vci nevšední, ale jest nepochybno, že jest

o mnoho snazším. Užívá prostedk pístupnjších. Vyžaduje spíše

schopnost pozorovací než fantasii, a jisto, že ona první mnohem astji
se naskýtá u lidí než tato druhá. A potom má zálibu práv v tom,

emu se tragedie vyhýbá, v onom vystižení všedního života; ale tento

zachytiti a ovládnout není zase tak nesnadným. Napsat obyejnou,
všední, spoleenskou rozmluvu a vplésti do ní tu a tam slova naznaující

smutek, obavu, lásku nebo nco jiného, to je rozhodn menší umní
než napsat rozmluvu Hamleta s matkou nebo Romea s Julií. Ovšem
tento zpsob tvorby a tato forma jest pirozeným následkem pedmtu
nového dramatu. Souhlasíme úpln, že Gabriel Borckman nemže mluvit

jako Wallenstein, ani Heda Gablerova jako Lady Macbethova. Než
vidí-li nkteí v této zmn formy a tvorby pokrok dramatu, tu chovám
o tom nkteré pochybnosti. Probírám se množstvím dramat skandinav-
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ských, nmeckých, vlaských a jedním ruským (Vláda tmy), než
nadarmo v nich hledám tu rozmluvu, ten úryvek, který staletí si budou
pamatovat a opakovat? ono slovo, které se mladým vryje do pamti
jako výraz jejich lásky, šastné nebo trpící, které si mladí i staí
pipomenou v chvíli bolesti, aby našli pro ni výraz ve chvíli pochybnosti

a zoufalství, aby se tím povznesli a posílili ? Kde najdou tam potomci
ony úryvky, jakým jsme my a ped námi tisíce se uili nazpam, a

které nebyly zbytené ani nepotebné, nebo šlechtily m3'sl, dávaly
citm vyšší smr, budily vnímavost pro vznešenjší dojmy, uily nás
cítit krásu jazyka a kochat se v jeho zvuku"? Takových rozmluv, scén,

slov nenalézáme v tom hojném potu nových^ dramat. Pro? Oi nemli
básníci oni dosti nadání a básnické síly? Ci proto, že psali prosou?
Kadaní i síly mli mnozí z nich mnoho, možná velmi mnoho. Prosa
pak, pravda, ztžuje a verš ulehuje zapamatování takových slov a ástí;

ale ztžuje jenom, neiní však nemožným. To tedy není píinou, nýbrž
dlužno ji hledati nkde jinde. i není snad dvod tohoto zjevu spíše

v tom, že látka a slova onch novjších dramat slouží k vyjádení
pouze jediného bedliv vykresleného pípadu i zjevu psychologického
nebo mravního? Tkalci jsou vrným a vzrušujícím obrazem pomr
a utrpení chudých dlník. Ale zda též jiné lidské utrpení pozná zde
svj obraz? Nikoliv; je to život lidský a pirozenost lidská spatená
a vylíená ve své jediné malé asti, s jistého stanoviska, v jistrch

podmínkách pomr a doby. Naproti tomu Richard III. bude do
konce svta vrným obrazem každého klamu, zrady a zloinu, by byly
i nepomrn menšími nežli jeho zloiny a zrady. A práv tak i Macbeth
bude vždy vrným obrazem onoho fatalismu zloinu, který za jedním
zloinem pivádí druhý a asto k nmu donucuje, by sám první byl

zatajen nebo jeho výsledek zajištn. Onomu fatalismu podléhá práv
tak obyejný dareba, který krade z kapes tobolky, jako vlada, který

si neprávem pivlastuje cizí korunu nebo zemi.

Nevidím a nemyslím, že by mezi postavami nového dramatu
nalezla se nkterá, která by mohla pežít staletí, která by všem vkm
a lidem byla známou a od nich uznanou, jako jsou Oidip a Antigona,

Prométheus a Orestes, jako Otello, Hamlet, Lear, Macbeth a Romeo,
jako Wallenstein a Fausf. —

Co pak do zpsobu, jakým vyjadují oni autorové své myšlenky
a city, užívají asto prostedk usnadujících, ale nedostaujících.

Pestávají na tom, že vyvolají všeobecný dojem, naznaí pozadí njakého
nepokoje, smutku, hrozícího neštstí, dále však nejdou. Co se dje
v duši onch osob, to pouze jakoby stranou a prosteden proráží

jejich více mén všedními a obojetnými hovory a projevuje se na konec
njakým inem, pravideln zoufalým; ale nepraví se nám to prost,

oteven, pímo. Boj cit, myšlenek, vášní, obav má herec vyjádit
svojí hrou. On má dodlat a uinit poznatelným to, eho autor nenapsal.

Pro autora je tu úloha lehí; ale pro umní, pro dramatickou poesii

je to zvyk zlý. škodlivý, ponižující. Když forman Henl a jeho žena
hádají se v hrubých v\-razech, vidíme, že ona je zlá a on nešastný,
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ale vidíme neštstí pouze jednoho muže a jedné ženy. v nejlepším

pípad jednoho druhu žen a muž. Když pak týž forman Henl jde

se obsit za kulisami a mluví sám k sob trhanými výkiky, tu mže
herec vyvolat dojem ba obdiv, dobe-li hrá tuto scénu — ale ne autor.

Z toho všeho docházíme k závru, že nové drama má snad mnoho
podstatných pedností, jeho autorové mnoho nadání, avšak že je tu

více pozorování než obrazotvornosti, více pedností technických než

básnických. Následek toho jest pak ten, že stále a všude povstává

hojn nových dramat, ale v celé Evrop že dosud není nové tragedie.

(O. p.)

I

Ruské msíníky roku 1900.

Napsal AuG. Vkzal. (O.)

Dosud jsme mluvili o „tlustých" msínících liberálního smru.
Vynikající místo v ruském asopisectvu zaujímal a dosud zaujímá

konservativní msíník moskevský „Russkij Vstník", na který se

pedplácí 16 (u nás 19) rublv. Zaal jej vydávat r. 1856. M. N. Katkov

(ý 1887) smrem liberaln-aristokratickým. Když však r. 1862. Katkov
stal se zástupcem konservativního a národn centralistického smru,
pijal tento smr také „R. V.", usvduje neustále nihilistické a polské

pletichy a separatismus. Nejlepší spisovatelé ruští, Turgenv, L. Tolstoj,

Dostojevskij, Pisemskij, AI. Tolstoj, Lskov, Apuchtin a jiní, jejichž

jména stala se již majetkem djin ruské literatury, uveejovali tu

své práce umlecké. Byla to doba rozkvtu „R. V." Pozdji msíník
ten klesal. Belletrie byla zastoupena v nm nudnými romány B. Markevie

(t 1884), hr. Saljase, K. F. Golovina (Orlovského). A. Sterna, kn. Golycina-

Muravlina, N. Krašeninnikova a jiných bezvýznamných spisovatel. V}"-

znaným tahem belletrie té bylo, že pedvádla neustále nihilisty, již

chtli svést titulované sleny, ale bývají obyejn zahanbeni titulovanými

hrdinami se slavjanofilského táboru. Naivnost a tendennost této belletrie

pesahovala všecku míru. Ale zdá se, že „R. V." v poslední dob
pochopil, že odehrál svou historickou úlohu jako konservativní msíník
i snaží se stásti se sebe tradice ultrakonservativního smru a obnovuje

své oddíly, ozývaje se na souasné literární zjevy. Ke cti „R. V."

slouží, že jest prost nesnášelivosti a jeví ušlechtilou šíi literárních

sympathií. neobmezuje se pouze tím neb oním smrem. Je to zárukou

jeho živosti. V poslední dob ozdobou belletrie „R. V." jsou originálností,

živostí a svžestí vynikající, vele psané povídky moskevského herce

M. P. Sadovského, syna slavného herce ruskélio. Kruh pozorování

M. Sadovského je týž jako u M. Gorkého nebo Gl. Uspenského. Po-

stavy jeho jsou kresleny se srdenou láskou. Živostí a pravdivostí

vynikají také povídky Th. E. Romera a „Skazki dlja vzroslych"
od Jaroše. Vbec belletrie „R. V." v poslední dob neustupuje belletrii
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„Vstn. Evropy". Vdecké lánky jsou ovšem slabší, ale kritické lánky
od V. Sadovnikova jsou zajímavý a orginalní.

Petrohradský msíník antisemitského smru „Nabij udatl"^, na
který se pedplácí 14 (17) rubl, založený r. 1882., chadne neustále víc

a více. Píinou toho není antisemitismus redaktora AI. P. Pjatkovského,

ale bezobsažnost asopisu, jehož sešity vyplují bezbarvé povídky
N. Bažina, A. Pletnva, AI. Kruglova, Tolmaeva i podobných bez-

významných spisovatel druhého i tetího stupn.
Mezi literárními asopisy o sob stojí msíní píloha týdenníku

„Ndlja", pojmenovaná „Knižki Ndlji''. Na týdenník ten i s pí-
lohou pedplácí se 9 (u nás 12) rubl. „Isdlja" založena r. 1868.,

„Knižki dlji" ve form všeobecn literárního asopisu vycházejí

od r. 1891. „K. N." podle svého programu zídka dotýkají se politiky

a vdy, kterým vnována „Ndlja" sama, k níž „K. N." jsou pílohou,

ale ne pílohou onoho typu, jakou mají jiné illustrované týdenníky.

„Ndlja" má za sebou obšírnou minulost a za úspch svj zavázána

nebožtíku Pavlu AI. Gajdburovu, jenž náležel k nejznamenitjším
redaktorm. Pevzav 1869 redakci a 1875 také vydavatelství týdenníku

toho, vypracoval z listu toho znamenitý tiskový organ pro venkov,

nebohatý prostedky i vdomostmi. Týdenník podává pkn zpracovaný
materiál, obeznamující tenáe se souasnými událostmi i zájmy, „K. N."

vnovány belletrii, kritice, vdeckým lánkm i pehledu asopis
ruských i cizozemských. Ze žijících starších spisovatel ruských tém
všichni pispívali do „K. 2S.", v nichž G. soustedil nejlepší literami

síly. S druhé strany žádný z redaktor neuvedl do literatury tolik

mladých spisovatel, kteí podávali nadje nebo je i splnil:, jako

nebožtík Pav. Gajdburov (j 1893j, po jehož smrti redakci vede syn

jeho Vasilij P. Gajdburov.
Nyní s ..Knížkami Ndlji" tsn svázána jména M. O. Menšíkova

a P. E. Nakrochina. V Menšíkovu vidí obyejn rozšiovatele ideí

hr. Lva Tolstého; ale on sám, jsa ctitelem „velikého spisovatele zem
ruské**, nechce být považován za Ti.'lstovce. Své tenáce Mešikov
uchvacuje pede vším svým skvlým slohem a ohnivým, pesvdivým
tonem. A nelze vždy souhlasit s jeho mystickými, filosoficko- ethickými

úvahami, pece teba uznat, že dovede velmi jasn osvtlovat oblíbené

literární plody. P. E. NakrocMn, jehož _Idylly v prose" dokaly
se v krátkém ase druhého vydání, umí prost a umlecky vypravovat

o nepatrných lidech a prostém život jejich. V minulém roce v „K. N."

uveejnil pkn propracované povídky: „Selnyj krin", „Vnov"
a ,iSdlka''. K oblíbeným belletristm „Knížek Ndlji" náležejí ješt:

P. P. Gndi, V. L. Kign (Ddlov), AI. N. Budišev, V. A. Tichonov,

Kot-Murlyka, X. X. Jurjin, V. M. Gribovskij, T. L. Šepkina-
Kupernikova, V. Mikuliova, O. P. Runová, G. R. Kargrem a j. Loni

v _K. N." byly uveejnny: zajímavý psychologický román P. Gndie
„Kupalnyje ogni'', v nmž nakresleny zajímavé typy úednictva
i kupectva; „Oerki prošlago" O. Bolovino-Poinkovské obezna-

mující nás se starými zrušenými ústavy pro vychování dívek; novella
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Gribovského „Pered zavtnoju dverju". jež pedvádí souasné

typy mládeže; povídka V. Mikuliové „No v vagón", jež napsána

s teplotou, vlastní této spisovatelce. K oblíbeným básníkm v „Knižki

Ndélje'" poítají se: K. Sluevskij, K. Fofanov, M.^ Lochvická, Garri,

L. Afanasjev.

Z ostatních lánkv, uveejnných v „K. N." 1900 jmenujeme:

lánek zesnulého filosofa VI. S. Solovjeva „Pod palmami", jenž na-

dlal mnoho hluku
;
„M e t y i d é j s t v i t 1 n o s " od A. K. Šellera-

Michajlova (f 1900); „Russkaja ivjera" od prof. A. ^í. Krasnova;

„My sticizm vsovremennoj russkoj poeziji" a „Miniatury
ženskich ti po v" od PÍ. Krasnova a „Velikij Christiani n"

(VI. Solovjev) od VI. Veliky.
Svrchu naznaenému novému typu asopisu se blíží msíník no-

vellisty Jeronima Jasinského (M. Bélinského). jenž od bezna 1900

vychází v Petrohrad s názvem „Ježemsjanyja Soinénija" i po-

dobá se na.šim Kvtm. Pedplácí se na nj ron 3 (u nás 6) rubl.

Kdežto starší jmenované asopisy držely se uritého smru, tento

„organ nezávislé mysli" není závislý na žádné stran a hlásá

úplnou svobodu slova i názor. V prospekte na r. 1901. se praví, že

„Jež. So." „drží se radikáln zdravých názor na zjevy, jejichž vy-

jasnní a vylíení vnují své stránky." „Náš asopis", praví se dále.

„zastává se obmezené svobody slova, vítzství krásy v život a umní
nad ohyzdností a mrzáctvím, pevahy a rozvoje vyšších stran lidského

genia, vítzství ducha nad hmotou, idealismu ve všech jeho rozmanitých

projevech. V oboru bezprostední tvorby nehlásáme nieho výluného
a nedáváme pednosti žádným literárním módám a doasným proudm,
ale zastavujeme se jen na tom, co je jasné, duchaplné a talentované,

a náleží spisovatel ke kterékoli .škole. Zrovna tak též vnujíce

v „Jež. So." obšírné místo kritickým lánkm, stejn uznáváme právo

na existenci i spoleenské kritiky, i esthetické, i srovnávací, i polemické.

Všecky druhy literární jsou pkné, jsou-li talentované a nejsou-li nudné,

i nenutíme tenáe, by nosil brejle njak zbarvené. Prhledná jasnost

svtového názoru, nezatmlého závislostí na stranách, to naše prisma.

Stránky našeho asopisu pohostinsky jsou oteveny všem, kdo chtjí

íci s námi slovo svobodné a závažné. Pes to, že mají pevahu noviny

v souasné spolenosti, víme, že pevaha ta má jen charakter množství,

ale ne jakosti, a proto nebojíme se žádného soupenictví s té strany.

Jenom literatura jeví se výrazem spoleenského sebepoznání a ukazatelem

svdomí lidu."

Uinili jsme delší výpisku z prospektu, ježto charakterisuje názory

redaktorovy na charakter nového asopisu. Redaktor vychází z názoru,

že v rozvoji života vdí význam náleží umleckým obrazm, a proto

nejvíce místa udluje v msíníku svém belletrii. V tomto oddílu nalézáme

hlavn píspvky samého redaktora, pak Jevg. Markova, Z. Gippiusové

(Merežkovské), ezavisimého a nkterých nov vystupujících spisovatel.

VI. roníku nalézáme zvlášt zajímavý román Jasinského „1. Marta 1881",

líící náladu ruské spolenosti v dob zavraždní cara Alexandra II.
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Básn uveejují tu K. Sluevskij, K. Balmont, ^ofanov, Korinfskij a

jini. Slabé jsou stati íilosoficko-pablicistického a kritického obsahu od
M. Ounosova i Gridinského. Oddíl „Litraturnoje obozrnije"
pináší svdomitý pehled literárních zjev za msíc. V „Bibliografi-
eském lístku" jsou struné recense knih. Konen v každém sešit je

nkolik podobizen spisovatelv a tyrykrát za rok barvotisky. Je to asopis
dosti živý a cenný, pi tom laciný. Bohužel k nám se píliš zdraží

poštovní dopravou, tak že pro nás je vlastn pomrn drahý.

Na všechen zpsob lepší^ pokus o asopis nového typu pro široké

vrstvy chudšího tenástva je ^Žurnál dlja vsch", literami a popularn-
vdecký illustrovaný msíník petrohradský, jenž vychází již šestý

rok. Pedplatné na nj obnáší 1 rubl ík nám 2 r.). Objemem vyrovná
se asopis ten asopisu „Ježemsjanyj a soinnia", obsahem
nad nj pedí a je lacinjší. Smr asopisu je eklektický. Máme po

ruce první pololetí r. 1901., kdež nalézáme velmi pkné drobné povídky
a kresby od mladších spisovatel Gorkého, Timkovského, Veresajeva,

Tana, N. Tlesová, dále povídku K. Barancevie „Intriga" a velmi

zdailé kresby ze života pravoslavného duchovenstva od S. Jeleonského
(Nov šest v o", „Jubile j"). Básnmi sem pispívají K. Balmont,

Iv. Bunin, A. Boane a j. V populárn vdeckém oddílu asopisu nalézáme
píspvky G. N. Potanina, V. Strojeva, A. Buškevie, E. Smolenského.
Politické pehledy podávají Vilde a M. P. V „bibliografickém oddílu"

jsou etné struné zprávy o nových knihách. lUustrace jsou etné a

slušné. Vbec laciný msíník tento lze odporuit tm pátelm ruské

literatury, kteí nemají penz na tlusté msíníky.
Nádherný umlecký illustrovaný msíník, vnovaný otázkám

umní plastického, tetí rok v Petrohrad vydává i rediguje S. Dagilev

s názvem „Mír iskusstva " Pedplatné na nj obnáší v Rusku 12,

u nás 14 rubl v. asopis ten má ti oddíly: umlecký, literární a

umleckou letopis. V umleckém oddíle je velký poet (za rok asi 500)
krásných pvodních kreseb starých i nových mistr ruských i cizích.

V „obzoru inostrannych žurnalov" seznamuje redakce odbrale se

stavem západo-evropského umní, uveejujíc tu nejzajímavjší illustrace

cizozemských umleckých dl. V literárním oddílu nalézáme píspvky
A. echova, D. Merežkovského, Z Gippiusové, N. Minského, K. Balmonta,

D. Šestáková a j. asopis ten má také etné nedostatky. Pedn je

peplnn peloženými lánky, nemá silného umleckého kritika a místo

kritiky plastických umní vnuje mnoho stránek kritice krásného

písemnictví. Nemístný jsou rozvláné kritické lánky D. Merežkovského
o „L. Tolstém a Dostcj e vském", N. Minského o „Nietzscheovi".
Lépe by se sem hodily tebas vysvtlovai katalogy lepších vcí
v ruských museích a sbírkách, provázené fotografickými snímkami.
Mimo to asopis tento píliš mnoho místa vnuje dekadentským dílm
a neseznamuje se všemi novinkami umní.

Pehlédnuvše všecky msíníky ruské, pišli jsme k poznání, že,

zatím co ruská vybraná spolenost, t. j. proniknutá zájmy duševními,

vyrostla co do potu i jakosti, ruské msíníky v poslední dob znan
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klesly následkem soupenictví s novinami, ženou se za otázkami po-

míjejícími, všímajíce si píliš zloby dne a pouštjíce se zetele všeobecné

úkoly duševní, otázky všeobecné, nerozlišujíce didežité od nevážného,

mén dležitého, všímají si píliš konkrétních pípad ^druhého i tetího

stupn. Publicistika klesla s vdecké výše a dala se unést úspchy
noviná. Vdecké lánky jsou psány málo populárn pro širší kruhy.

Volba peložených lánk není zdailá. Belletrie nemže se vykázat

umleckými díly, jaké pinášely msíníky díve. Poesie klesla na

služku bžných pulDlicistických formulí nebo zmizela z asopis vbec.

Souasné krásné písemnictví srbské.
(. d )

A pece i tu tžkou zkoušku pestál náš národ. Xepoddajná síla

národa spojena se živým sebevdomím nalézala oporu u víe, i odolala

tm smrtonosným objetím. S ohrom nvmí obmi, bez cizího pispní,
v}'dobude si jedna jeho ást i samostatnost, utvoí dva nové státy,

s autonomními dynastiemi, a pone žíti novým životem, v nmž na
nho ekalo ješt mnoho litých a s obtmi spojených zápas, než mohl
své ideály uskuteniti. My za našich dn nalézáme se — což je snad
ojedinlým píbhem v historii — v sedmi ^) rzných státech (v Srbsku,

Rakousko-Uhersku, na erné Hoe, v Bosn, Turecku) máme tyry
samostatná politická stediska v Kovo-Sadech-Karlovcích. Blehrad,
Zadru, Cetj^ni (nebo s Bosnou pt), pt kulturních > Blehrad. Cety.
xs. S. Karlovce. Sarajevo-Mostar, Dubrovník). Tof zvláštní ohniska,

z nichž vyzaují paprsky, jež oddlen a všude jinak ozaují jednotlivé

ásti našeho národa, a každv oddíl pod jiným osvtlením hledá a

razí cestu své vlastní (osobní a pospolité politické a kulturní budoucnosti.

Ježto ona kulturní centra nemají mezi sebou žádných svazk nebo
mají-li jaké, tož jsou svazky ty velice povrchní a slabé, proto se také

kulturní isolování a dlení jednotlivých ástí národa uašeho poád více

piostuje. V idei iníme arci jeden etnos^rafický celek, než faktem
jest, že odcizování se, místo abv mizelo a padalo, poád více roste,

ano dostavuje se dokonce i antagonismus mezi jednotlivými ástmi.

Ped spoustou tch pokroku nepíznivých initel stojí náš národ.

Živí je mnozí vnjší faktorové, do jisté míry pak i my sami, proti

nim nemžeme do pole nic uvésti leda své pirozené roztíštné síly.

Proto také jeví se budoucnost našeho národa jako spletitá rovnice

o mnoho neznámých, jejížto rozešení v teleskopní prospectiv ukazuje
se temným a mlhavým. Kaše budoucnost jest ohrozená, a pítomnost
nám charakterisuje litý zápas a bytí; strach ped tou temnou a ne-

známou budoucností, strach z pítomnosti psobí, že všude u veejném
život našem cítiti a pozorovati mžeš na všech stranách jakýsi neklid,

*) Autor ítá Eakousko-Uhersko za dva státy, Bosnu za jeden, Charvatsko též.

-Zda právem aspo za nynjších pomr, jest arci otázka.



556 Písemnictví a umní:

ze všech in našich patrná jakási nervosnost. Všichni cítíme, že

dlužno uiniti nco pro budoucnost, všichni uznáváme vážnost situace,

kde kdo si peje toho jednoho, ale jsme zmateni, nemáme k tomu
potebné klidné pítomnosti ducha, a tak bez plánu díla se chápajíce

všude jenom, peasto, sami sob škodíme.

Národ náš byl vždy neobyejn vlasteneckým, ba až ideáln
vlasteneckým, proto kde kdo u nás živ se zajímá o boj a práce
pro vlast, a ježto od politické innosti lze se nadíti nejvtšího úspchu
pro nabytí píznivých podmínek k pirozenému životu a pokroku,
samozejmo, že politika zabírá u nás pro sebe vtšinu duševních
sil národních. Ale ponvadž v politice docilujeme málo viditelných a
sporých úspch, ba místo aby pekážek ubývalo, stále jich jenom ješt
pibývá, patrno, že politický zápas stále v napjatosti udržuje vtšinu
duch, a následkem toho vnuje se píliš málo pozornosti tm kulturním
faktorm, na kterých zrovna tak byteln, jak na politických úspších
závisí budoucnost národ.

Politika stala se u nás takoka mánií. U nás kde kdo politisuje,

od ševe až do diplomatu. Kde kdo cítí v sob nejen schopnost, nýbrž
pímo povolání, aby politickou inností a vystupováním pispl k za-

bezpeení politické budoucnosti našeho národa, a když tch úspch
hned nevidt, tu se vina toho nesvaluje na píliš mocné a nepekonatelné
okolnosti vnjší (z vní), nýbrž na nás samy, na vdce politické.

Tak vznikly mezi námi samými na všech stranách tenice, celý národ
rozštpil se na rzné strany, jež se mezi sebou perou o vedení, a po-

dezíváním protivník ze špatností, z nevlasteneckosti pivedly nás

v ty konce, že jsme nadobro ztratili dvru v úspch a nikomu už nevíme.
Aby pak zmatek byl ješt vtši, valila se k nám všude, kde jen

ponkud v pímém s ní jsme styku, nám cizí a píliš pokroilá kultura

západní. Vše nás pohanlo, bychom si ji co nejdíve osvojili, hlavn
pak ten dvod, abychom, vstoupivše do ady pokroil}'ch vzdlaných
národ, dokázali ostatnímu svtu, že zasluhujeme lepší budoucnosti.

Proto jsme ne chvátali, nýbrž zrovna skokem se hnali za západní

kulturou, tak že jsme se zadýchali a brzo zastávati se museli. Píroda
však má svou pevnou a vymenou dráhu, jakož i as, jímžto se

dospívá k zralosti, ona se nežene, nýbrž rozvážn, tiše a pomalu bere

se smry ji vytknutými, a kdo se proti ní proheší, tomu jest za to káti.

Aby plod uzrál, teba mu teplého slunená, avšak i potravy

a vláhy matky zem. Obojí musí státi v pravém k sob úmru. Našemu
kulturnímu uzrání teba teplého jasu erpaného z cizích kultur, ale

k zralosti osvtné musí pispívat i zem svými výživnými látkami a

vláhou, což v našem pípad jest sám národ a jeho duch. U nás

však není úmrnosti mezi bohatostí a žárem svtla a potravou a vláhou,

proto plody u nás jsou pezralé bez šávy, bez sladkosti, a proto ne-

hrub potebné. Vzpomeme jenom Sv. Markovie a sociálního

hnutí ze sedmdesátých let. Takové násilné skoky pivozují pouze reakci

v národ, neb on reaguje proti všemu, eho nechápe, pro ješt není

zraK', tebas to bylo jemu k užitku. A následek takových skok a
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reakce je ten, že tu a tam v lidu zanou ti i oni všet hlavu, že se

zane lidu zmocovati malomyslnost, zoufalost, že lid propadá cynismu,

pedasn uvadat.

Vše to ješt zvyšuje nelad a chaos u nás; u nás kde kdo lopotí

se o pokroku, ale bez rozvahy, bez zetele na stávající ád a pomry,
nikdo nechce u nás slyšeti a vidti, nýbrž jenom reformovat a pokrok

zavádti. A tento duch ovládl všecky obory našeho našeho veejného
života, nalézáme se jakési divné period, jež bych nazval periodou

„chorobného snažení"^. Stojíme na rozcestí, cítíme, že teba dáti se

novým smrem, ale nemáme velikých duch, kteí by nám ten smr
udali, kteí by nás na té nové dráze vedli.

I literatura, zvlášt pak krásná, jako zvláštní typ rozvoje duševního

života národního, musí harmonovati s celým duševním životem národa.

Ona je tlumonicí toho života, jeho zrcadlem, nebo vše, co se

v ní tvoí, prýští z téhož zídla, z intelektuálního a morálního stavu,

v kterém se v té dob ten který národ nalézá. Každé dílo je tlumoníkem
své doby, pouze geniové mohou se vymknouti ze své doby jako

pedborníci nové, ale i to na základ intellektualních proud té které doby.

Pohlédneme-li na naši souasnou literaturu, všude zpozorujeme

symptomy toho chaosu naší nesjednocenosti. Všude pozorovati vliv

našeho zápasu s nesnesiteln}-mi pomry, jakýsi hrozný a hysterický

neklid, touhu po utvoení lepších pomr a nedostatek potebných sil,

a tudíž jakési bezmocné titanstvo na jedné stran, na druhé pak stran
ochablost a lethargii. Krom toho lze u nás pozorovati všemohoucí
vliv duševního života druhých, cizích národ a jejich proud, jakož i

moderní kult hrubého materialismu, jenž všude pevládá.
Na všech stranách vidti práci ilou, úsilnou práci etných pra-

covník, ale z toho píboje pemnohých nevyniká žádný tou mrou,
by byl ostatním vdcem, majákem.

Mnozí z našich souasných kritik povšimli si toho charakte-

ristického symptomu naší doby. i nazvali vším právem dobu tu periodou
mediokrity, t. j. prostednosti. Takové doby sterilní na geniální

vdce nejsou vzácnými ani u vtších národ; ba takové doby musí
asem nastati, obyejn se dostavují tehda, když se národ, ab^-ch tak

dl, vysílil zplozením mnohých takových velikán. Takovou dobu mli
jsme od šedesátých do sedmdesátých let; byla to doba boulivá, eruptivní,

tvrí. Po ní dostavila se doba únavy a odpoinku. Cas znova sbírá

síly k erupci, k novému rozmachu, a my mu do jisté míry sloužíme

k tomuto za materiál.

Kež v takových dobách, kdy není vdc, u národ zkušených a

soustedných pebírá vedení v literatue kritika, jejímžto hlavním
úkolem jest, aby ostíhajíc dosavadních vymožeností nedopustila sejíti

jim z pravé cesty, jež ostíhá smysl a vkus pro všecko, co je opravdu
krásného, dokud by se nenašel vdce, který by vyrazil ku pedu.

Než i naše kritika nese na sob všecky podstatné známky naší

nevysplosti a chaotické nesjednocenosti. U nás kritika dosud neustavila
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ethických a estetických pojm, u nás se opravdu neví, co vše
je krásného a trvalé ceny; u nás se teprve zaíná s tíbením a stanovením
pojm a zákon, než dosud panuje v té píin u nás vehký zmatek
a zmtení, z nhož ledacos ješt jiného uslyšíš. Také sám Zmaj za-

kusil nedávno úink toho; upeno mu totiž všeliké poetické nadání!
Tak i naše kritika neplní svého úkolu jako regulátor našeho

knižního stroje, i ona je neschopna udržeti se na stupni dokonalosti

a správnosti žádoucí, a tak mi pipomíná hodiny, které sice jdou, ale

frage nur nicht wie! Ponvadž stroj jejich jest pokažený, proto

jinak ukazují a jinak bží, jak je kdy napadne, bez pevného ádu,
bez rozvahy, nespolehliv, a proto se nikdo na n neskládá ni jimi neídí.

A je-li to na velikou škodu našemu písemnictví a našim spi-

sovatelm, tím více to škodí tenástvu. Naše tenástvo je bez vdce,
bez direktivy, nebo i ono vidí a cítí, že se nemže uspolehnouti na
zkažený stroj kritiky. I nuceno jest samo sob vdcem býti, a jak
„se vede", to nejlépe vysvítá z toho, po jakém etivu se shání, jaké
knihy kupuje. Myslíme-li si národ jako organismus, pak je mozkem
toho organismu osvtné vzdlání, srdcem pak krásné písemnictví. Pra-
videlné a správné jeho tepobití má dodávati pirozenou stravu i nej-

krásnjším ásticím organismu, innost jeho má se všude cítiti. Zatím
však tlukot toho našeho srdce je tak slabý, že je slyšeti jej toliko

v jeho bezprostední blízkosti. Naše krásné písemnictví nevyhovuje
potebám a požadavkm našeho duševního života, proto tenástvo
odvrátilo se od té stravy a hledá ukojení hladu — arci nepirozenou
cestou — v cizin, v cizích literaturách, jež jsou nám tím pístupnjšími,
že jako malý a krom toho v kultue pozadu stojící národ nuceni
jsme volky nevolky uiti se cizím jazykm. A tak mizí ím dál tím

více u nás zájem o srbské knihy. A další toho následek je ten, že

vydávání srbských vcí je spojeno s hmotnou škodou pro nakladatele

a vydavatele, co zatím originály a peklady z cizích literatur, a to

vcí nezralých, zhusta upílišených co do romantismu a frivolnosti, ba
pímo pornografie, jen jen jdou na draku.

Ze jsou tím vinni i naši knihkupci, nepopírám; ale my máme
za zlé tm lidem, obchodníkm to poloviatého vzdlání, jejich literární

nesvdomitost, a nekáeme literárních kritik, kteí pece mají vynikati

náplní vzdlanosti, že svou nesvdomitou inností pokazili a poád ješt
kazí pirozený pomr mezi literáty a tenái, že zniili všelikou disciplinu,

dvru v naši literaturu a v sebe a že místo aby v tenástvu pro-

bouzeli a utvrzovali národní vdomí a nadšení a zdravý vkus, probudili

v nm pehnané choutky a tak je pímo vehnali do rukou obchodních

spekulant. (P. ,i.)
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Moderní literatura v Indii.

Rei. J. Oliva. <_>.)

Bengali je nejmodernjší náeí v Indii; jako e lidu poíná

na severu tam. kde koní hindi, užívá jí asi .50.000.000 obyvatelstva

v údolích a deltách Brahmaputry a Gangu. Djiny její literatury jdou

stejnomrn s proudy náboženskými, zmítajícími tuto krajinu. Xa
hymny ili kirtans na poest Krišny následoval rozkvt poesie ríivaské

na poest boha Šivy a bohyn Parvati Durga a to z opposice k uení
višnuitskému aitanj. V 18. století dvr protžoval dva veliké básníky:

Kam Prasad Sena a Bharat Candra Raia. Se stol. 19. poíná

poslední období literatury bengalské, význané vznikem prosy, jenž

práv jako poesie, dkuje za svj pvod hnutí náboženskému, jehož

pvodcem a hlavou byl Piadža Ram Mohun Roy 1772—1833.

Radža Ram Mohun Roy, zakladatel sekty theistické Brahmo-

Somadž, je jednou z vvznaných figur moderní Indie. Linguista, uenec
a reformátor, bvl hlavn tvrcem prosy bengal.ské. Obyejná e byla

mu nevyhnutelným nástrojem, chtl-li své názory o Vedant a Upanišadách

pivésti" v massy lidu a podepíti svou polemiku, jejíž úelem bylo

zniení satis: avšak e tato nov upravená nevyhovovala z poátku
tužbám jeho; zdála se mu málo poddajná a málo výrazná, aby mohla

vrn tlumoiti idee. jež velice lehce si formuloval v sanskrtu a

v angliin. Pece však dokázal, že ei obyejného lidu. posud užívané

jen poesii, mže se užívati i v prose a škola theistická pak pokraovala

v tomto prvním pokuse tak pkn poatém. Vedle R. R. M- Roye teba

jmenovati i oba soupee, rozené v jednom roce 1820.: Akšai Kumar
Dutt hájil ve svém asopise „Tatwabodhini Patrika" obratn ueni
Brahmo-Somadže: Iswar Candra Vidyasagar vnoval se reform
sociální, potíral nucené vdovství u žen vyšších tíd a zpsobil, že

1857 byl prohlášen zákon Act), jenž jim dovoloval se vdáti. Jeho

život jest ustaviným bojem. Díla jeho se velice cení. Debendranath
Tágo re, hlava Brahmo-Somadže po smrti Radžy Ram Mohun Roya,

zaujímá vynikající místo v djinách hnuti theistického. Jeho výklad

brahmoismu Dharmer Bhakhvoni je snúška znamenitých eí jak

hloubkou myšlenek tak jasností' slohu. RadžNorainBose nar. 1826)

je znám dílem .,Hindu Dharma Šresthata", v nmž dokazuje povýšenost

hinduismu nad ostatními náboženstvími l872i. V této práci autor

podává nkolik dkaz velice originálních na prospch hinduismu jako

náboženské soustavy, ovšem pokud je obsažena v -šastra'' a ne jak

nyní Hindové ji provádjí. Dokazuje, že Upanisady jsou dílo theistické

a ne pantheistické.

Moderní poesie bengalská poíná Issur under G-upton,

který poínal dráhu literární v dob, v níž Radža Ram Mohun Roy
odcházel do Anglie; avšak Madhu Sudan Dutt to je, který se

právem považuje za nejvtšího moderního básníka v Bengalsku 1824

až 1S73). Jeho „Mes-h-nad Badha Kavya" je poítáno od kompetentních
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kritik do ady klassických dl vedle Valmiki, Kalidasy, Homera,
Dantebo a Shakespearea. Toto ocenní je velice ku chvále tolerantního

ducha v Indii, nebo Madhu Sudan Dutt konvertoval ku kesanství
a stal se professorero v jednom kesanském ústav. Heia (jandra
Benerdži (G. Chandra Banerji) je nejlepší ze živoucích básník;
má celou adu následovníku; Nabin C un der Sen se k nmu pipojil

v posledních 20 letech než Rabindra Nath Tagore došel onoho
vysokého obdivu, jakého nyní požívá. Je nejpvodnjším básníkem
Bengalska; není však jen básníkem, je i dramatikem, romanopiscem,

essayistou; jeho vlastenecké písn jsou velice pkné. I kolem nho je

mnoho následovníku. Nažendra Nath Gupta zasluhuje býti vzpo-

menut jako jeden z moderních básník velice hledaných.

Eoman bengalský je pvodu velice mladého; dstojn jej re-

presentuje Bankim C. Saterdži (B. C. Chatterji) 1838—1894. Žák
Issura Cundry Gupty, ml za pedchdce Bhuder Mukhardžiho
(Mukharji) spisovatele v oboru historickém; B. C Saterdži je duch
podstatn tvrí; nikde není tak proveden jako v románech boj vedený
tajn, ale bolestn mezi starým a novým duchem. Jeho spisy jsou toho

dkazem. By i íbrma jeho spis jevila vliv západní, obsah je indický.

Pro evropské tenáe jsou tu vzácné projevy intimního života a myšlení

indického. Mimo ..Manželství Loti" (La mariage de Loti) nemáme nic,

co bychom mohli srovnati s jeho „Kopala Kundala". Tak alespo soudí

Frazer. Ostatn spisy Catterdžiho jsou pístupny obecenstvu anglickému,

nebo byly velice dobe peloženy. Na neštstí není tomu tak se spisy

soka a žáka jeho, Eomeš Candra Dutta; jeho romány se rovnají

románm Catterdžiho.

Bengalsko vykazuje i nkolik autor dramatických. Rozhodn
první je Dino Bhandu Mitra, byl inným v letech 1860— 1893.

Jeho hlavní dílo „Nil Darpan", biuje útisk vykonávaný pstiteli

bavlny v Jessoru a Nadiyi na zemdlcích a ryoty. Dílo toto peložené
do angliiny piinním missionáe James Longa stalo píinou žaloby

pro na cti utrhání, a líení skonilo odsouzením missionáe k penžní
pokut a vzení. Podrobné vyšetování od Indigo Commission mlo za

následek, že pestala kultura indiga v Nadiyi a zákaz, že se nesmí
již indigo seti. Drama bengalské takto od svého poátku je tribunou

pro obranu slabých a utiskovaných. Jeden autor bengalský Dwižendra
Nath Tagore, jediný dosud komponoval pvodn kusy z oboru

metafysického. Jeho velické dílo „Tatwa Vidya" není posvceno uením
jedné jen školy, nýbrž pedstavuje originální soustavu zbudovanou
z rzných systém východních i západních. Jeho rozprava o pantheismu

zasluhuje býti zaazena do dležitých dl v oboru literatury filosofické.

Ve všech ástech Indie vedle domácích náeí siln se pstuje
angfliina. V ele autor bengalských slin anglicky píšících je Radža
Ram Mohun Roy, jehož vzácné schopnosti literární byly ocenny
v Anglii nejlepšími kritiky. Sekta theistická, jím založená, mla ve

svých rzných odvtvích skvlou školu anglických spisovatel. K e š u b

Cunder Sen a jeho žák Protap Cunder Mozumdar spojovali
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I

V sob nepopiratelný talent a vybroušený sloh. Kešub Cunder Sen pi
své cest v Anglii fl870) uinil hluboký dojem na své posluchae.

jež se tlaili do jeho pedná.šek a rozhovor. Sir Monier Williams

oznauje jeho sloh enický mimopirozeným. Protap Mozumdar našel

v „Oriental Christ" výrazy nevyrovnatelné krásy; na kongressu ná-

boženském poukázal na to. že svt vdí Asii veliké vci — intuici

ducha na Boha immanentního a inného pírodou, iutrospekci ili

poznáni Boha v nás. adoraci milující a radostnou, projadovanou hymny
a modlitbami a odíkání se smyslných radostí k nejvyššímu ascetismu.

'Dette religieuse du monde envers TAsie.)

Tak jsme došli až ku kvetoucí škole básník anglo-bengalských,

kde záí na prvním míst Kaši Prasad Grhose a kde má místo

proslavený domácí básník Madhu Sudan Dutt, jakož i rodina Dutt,
Eam Sarma 'Scharma a Man Mohan Grhose. všichni známí a

vážení v Anglicku. Jmenujeme tu celou adu jmen význaných, ovšem

jen velice krátce: Bhola Xath Cunder a ev. Lal Behari Dey,
jenž ml po dlouhý as stolici anglické literatury v Houghli College,

oba výborní spisovatelé anglití; Dr. Mahenda lal Sircar p>al

pojednání lékaská a vdecká; X. y. Ghose vydal životopis „Kristo

das Pala^, znamenitého vdce bengalského; Kissar y Cand Mitter
a Peary Cand Mi^tter uveejnili úvahy a biografie; citujeme dále

jména: ev. Bam Caran Bose. velice cenný theolog kesanský;
Romeš Cunder Dutt. autor djin literatury bengalské a djin
literatury staroindické. M. J. X. Mukherdži. jenž uveejnil své

dojmy z Evropv a j. Ražen dra Lal Mitra je jeden z nejvtších

uenc bengalských. velice vážený Evropany a velice svérázného ducha.

U nho setkáváme se se všemi známkami volného bádání vdeckého
spojeného s pedsudky kastovními. Život intellektuelní je tu úpln
oddlen od života sociálního.

Nesmíme zapomenouti na žurnalisty velice etné vBengalsku: Huriš
Cunder Mukherdži a Kristo das Pal pi ..Hindos Patriot";

D. Šamabu Cunder Mukherdži pi „Reis and Reiyot"; Sišir

Kumar Ghose pi „Amrita Bazaar Patrika"; Krišna Behari Sen
pi „Liberal"; Guruš Cunder Ghose a Surendro Nath Ba-
nerdži pi „Bengalee'*; Xorendro Nath Sen pi „Indián Mirror-

aM.Is.N. Ghose pi „Indián Nation'*. První noviny v obecné indické

ei byly založeny v Sérampuru piinním missionáú baptistských

(y ei bengali 1818); po dlouhou dobu noviny nesly známku svého

pvodu, jsouce hla\Ti organem náboženských hádek. Teprve od r. 1 860.

dostaly význanjší politický ráz, trpí mnoho konkurencí od anglických

novin ízených a vydávaných domorodci.

Tento výet autor a dl snad mnohému tenái bude nudným
a pece je to jen slabý obraz bájené innosti literní v Bengalsku.

Nejvtší ctižádostí Bengalce je žíti ze svého péra; kterým se to nedaí,

uchylují se do státní služby; avšak vtšina houževnat oploduje
literaturu a tak poet knih roste rokem. Mají-li ti mladí lidé rozum?
Mnoho — to je faktum — bží pímo k nezdaru, a práv o této

Hlídka. 38
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kategorii Ind mžeme íci po právu, že „mají Indii v srdci a Anglicko

v hlav." Co jich zhyne v tomto trudném boji! ovšem též pravda,

že jako pedchdcové pokroku literárního nebo sociálního pipravují

cesty budoucím pokolením, že. budou užitkovati z jejich neblahých po-

kus a dokoní splynutí dvou plemen a dvou civilisací.

I ženy mají vynikající úastenství v tomto mocném literárním

hnutí. Nejsou sice pvodkyn škol a smr, pece však nkteré z nich

svými spisy dosáhly velikého jména a pisply k rozšíení národní

literatury. Nejvýznanjší je Mrs. J. Grhosal (Srimati Swarna
Kumari Devi); po 25 let uveejuje romány, básn, knihy školní,

práce kritické a vdecké; vydává též asopis „Bhárati". Mrs. N. N. Rai
(Srimati Kamini Sen) je písnou moralistkou. Oboila se staten
na zízení kastovní, protože pekáží rozvoji schopností u osob nižších

tíd. Srimatri Zirindra Mohini asi je vdovou; vydává verše

velice uhlazené a líbezné, prozrazující básnický talent spojený s velikou

originálností. Srimati Prosenna Moiyi Devi jako J. Ghosal je

prkopnicí nynjší ženské generace bengalské. Nkteré její verše platí

za klassické. Matka velkého básníka, Madhu Sudan Detta, Srimati
Man kumari, uveejnila básn lyrické, popisné a satirické velice

cenné; význanou její vlastností jako básníky je humor. Srimati
Pra mil a Nag, v mládí zemelá (1896), slibovala skvlé nadje do

budoucnosti; dva svazky, které zanechala, vynikají elegantním a cudným
slohem, velikou przraností a nadšením. Vdova po radžovi z Piakpary,

Ráni Mrinahini, ješt v mládí útlém uveejnila svou první sbírku

básní. Je básníkou jemných aíFekt, hlubokých cit; vydala dosud

ti svazky básní.

Ostatek Indie náleží tém cele eem dravidskýra. Odkazujeme
ku Caldwellovi (Comperative Grammar of the Dravidian languages)

toho, kdo se chce pouiti o pvodu této vtve jazj^kové. Tamní je

nejbohatší náeí, jež se sem poítá; mluví se jím v okresích Cingleput,

Arcot, Tandžore, Coímbatore, Madura, Tinevelli, Madras aj. Od 9. do

12. století buddhisté a džainové tamulští vznítili hnutí literární proti-

brahmanické, jež bylo provázeno reakcí ve prospch hinduismu a

konen novým projevem protibrahminským. škola Sittar. Od 18. století

spisovatelé tamulští se tídí jako moderní. Cizinec jesuita Beschi získal

si mezi nimi právem jméno. Zavedení tisku pivedlo velikou innost

mezi spisovatele tamulské. Statistika to nejlépe ukáže. Z vynikajících

lidí tchto uvedeme tu jen nkterá' jména: M. D. Pili a i, úedník ve

výslužb; M. S. ly e r, pandit a professor na vládní škole v Kumbakhonam;
M. J. N. Pillai, len Civil Service; zemelý M. Sundram Pillai,

professor v Maharadže CoUege (Trivandrm): M. Gr. S. lyer, vydavatel

asopisu „Hindso" v Madrose a j.

Telug-u je e velice libozvuná a proto básníci rádi jí používají.

Nejkrásnjší písn jižní Indie jsou složeny v telugu a jsou oblíbeny

i v krajinách, kde se mluví tamulsky nebo kanára. Pandit V er ru-

sí li gam Ran hi ta, veliký reformátor circar na severu, nyní bydlící

v Madrasu, je nejlepší spisovatel v telugu za nynjší doby.
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ílalajálam, náeí posanskrtlé v území malabarském. je v užívíní

hlavn v království Travanskore, kde vyuování dostalo mocného
podntu snahami osvíceného zemelého Maharadžy jménem Ráma
Varma 1837 až 1884; nástupce jeho stejn 'peuje o pokrok.

Travankore jest vbec mezi domorodými státy jedním z nejlépe zpra-

vovaných; dosud se tu pociuje moudré ízení slavného brahmana
Madhav Rao. Máme ped sebou svazek zpráv (reports) vydánvch
na rozkaz Maharadžy od V. Nagam Aiya Dewan Peiškar
(Peischcar), kde výborný pehled historie a literatury malajálamu.

tenái evropští mohou též ísti román M. O. Candu Menona.
peložený od M. Dumerguea v „Indián Civil Service" kde jsou jasn
vylíeny jakož i pípadné jak mravy vyšších tíd tavankorských. tak

i okolnosti, boje. jaký se odehrával na nešt?ti v celé Indii mezi
pívrženci orthodoxie a pívrženci sociální reformy.

Poukázali jsme z poátku na zvláštní snahu po assimilaci. které

duch indický se pokouší se poddati úloha; to nesmírná, povážíme-li. že

vzdlanost evropská vniká do Indie skrze representanty plemena do-

byvaného, jehož dobré i zlé vlastnosti jsou pravým opakem vlastností

národa podrobeného. Jmenovali jsme též nkolik jmen, jako Malabari,

Telang. Toru Dutt. Mme Satthianadhan. kteí representují nejlépe tu

pechodní fasi. Behramdži Malabari. o nmž jsme mluvili výše pi
literatue gudžeratské, iní tu výjimku nejen jako velice talentovaný,

ale i jako originální myslitel. Kritikové francouzští poínají jej uvádti
do naší literatury a brzy vyjde peklad jeho dl. Telang, zemelý 1894.

je dle sira Reymonda Westa jeden z onch vyšších intelligent. dle

nichž možno prorokovati o šastné budoucnosti Indie. Právník, státník,

duch pemítavý ukázal, že na nm a na jemu rovných osobnostech

spoívá obrození zem a že mravní vlastnosti této zem teba využitkovati

pro dobro lidstva. Toru Dutt a Mme Satthianadhan jsou dkazem, na
jaký stupe vzdlanosti mže to pivésti žena indická, je-li osvobozena
z pout kastovních a z týrání systému -joint family". Toru Dutt, dcera

babu (uence) konvertity v Kalkutt, když byla nkolik let ve Francii.

v Xmecku a Anglicku, pekvapila Angliany dovednými verši a

v pravd originálními myšlenkami. Akoli kesanka, zachovala si

pece inspiraci náboženské poesie indické. Mme. Satthianadhan, první

romancierka indická, dcera brahmana obráceného na kesanství (zemela
roku 1895), zanechala 2 romány, „Saguna'^ a _Kamala"; podivuhodná
je lehkost, s jakou dovedla zpracovati perzné námty. V prvním
románu analysovala, ve form autobiografie, city duší indických vábených
ideálem kesanství; v druhém dílu jako by byla zapomnla na své

osobní pesvdení a vzpomínala toliko na to. co od dtství prožila,

zasvcuje nás do intimního života žen vyšší kasty.

Podle Frazera tito intelligentní spisovatelé prvého ádu nejsou
snad plody ze západu; jsou to ve svém zpsobu neodvislí geniové,

hodní, aby byH postaveni v historii Indie vedle Caitatiyi; Kalidasy,

Tulsidasa a povolání záiti jako první jiskry vyšlé z vysoké pece
hoící v dob, v níž vk starý a moderní splývají.

38*
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A nyní jak vštiti budoucnost? Bude takovou, jak si ji peje
Ind vzdlaný", slavnou, plodnou — i, jak se nkteí neostýchali íci,

je duch indický odsouzen k neplodnosti, a není nijakého znamení,

jež by nás opravovalo viti, že vlití nového života a myšlení obnoví

jeho tvoivé schopnosti?

Dle našeho zdání, obrození ducha indického je vcí hotovou a

nemže být nyní poutáno než vnitními nebo cizími válkami, které by
uvrhly zemi do stavu anarchie, na njž nemžeme si vzpomenouti

bez zachvní. D. Menant.

K podanému pekladu piiuji malou poznámku o pravopisu

vlastních v nm uvedený-ch jmen. V pedloze jsou psána bu anglickým

nebo francouzským pravopisem. Pokud jsem mohl uriti, podal jsem

jména ta pravopisem fonetickým. Nkde však jsem neml jistoty

o pravém znní a proto jsem v závorce uvedl pravopis pedlohy.

Tak na p. pedloha má vždy Chunder a te se to Cunder a proto

jsem toto poslední pijal. — Ostatn doporouím celou sta literárním

historikm i pro podobizny spisovatel, k originálu francouzskému

pipojené. íslo toto, 363, lze dostati o sob za 50 centim u vy-

davatele: Librairie Larousse, Paris, rue Montparnasse 17. Jsou pak

zpodobnni ve lánku francouzském tito výše jmenovaní spisovatelé:

Narmada Šunkar Lalšunkar, Radž Narain Bose, Behramdži M. Malabari,

Kavi Dalpatram Dajabhai, Bankim Cunder Catterdži, Nažendranath Gupta,

Isvar Cunder Vidjasagar, Srimati Zirindra Mohini asi, Mrs. J. Grhosal

(Srimati Swarna Kumari Devi), Mrs. K. N. Rai (Srimati Kamini Sen),

Srimati Prosannamoyi Devi, Ráma Varma, Srimati Pramila Xag, Mrs.

Satthianadhan, tedy celkem ] 4 podobizen. j. o.

K opravám diplomatáe moravského.

Píše Fb. Snopek, k. a. archivá v Kromíži.

CCLX.

525. Zpráva o intJironizaci biskupa Mikoláše 15. prosince 1388. —
Knihy téhož knéze biskupa (manské II.) sir. 1.

Ku krátké této zpráv Dr. Lechner v asopise „Zeitschrift des

d. Vereines filr die Geschichte Mahrens und Schlesiens" IV. 153 dle

vnitní strany obálky podává obšírnjší zprávu, namnoze neitelnou,

otelou, kusou, protože obálka byla ostižena, podává ji však nesprávn,

jako již roku 1855. nesprávn ji podal eho Volný („Kirchliche Topo-

graphie" I. Abth. I. Band, S. 42, N. 5). proto ji otiskuji ješt jednou.

Nota quod anno etc. octuagesimo VI feria HEI post Judica papá

Vrbanus VI'"® existens in Luca transtulit reuerendum in Christo patrem

dominm Nicolaum pro tunc episcopum Constanciensem et prepositum

I
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Brunnensem etc. de ecclesia Constaneiensi ad ecclesiam Olomuncensem.
Et quia idem dominus Xicolaus ecclesie Olomucensis possessionem assequi

non potuit propter impedimentum regis Boemie et marchionis Morauie.

Igitur dominus papá Vrbanus commisit sibi Constancienseni ecclesiam

cum Olomuncensi ecclesia, donec idem episcopus ]^icolaus Constanciensem
ecclesiam sponte dimisit et sic post hoc rex Boemie eundem episcopum
Kicolaum ad Olomuncensem ecclesiam [ad]misit, qui fuit per procuratorem
in Olomuncz per capitulum receptus [in] vigilia Omnium sanctorum et

idem post boc in Quatuor teraporibus . . . in proximis in Olomuncz
personaliter [inthronjizatus ... a die translacionis ... in possessionem
ecclesie Ollomuncensis . . . [quod obtinere] non potuit per tria quartalia anni.

CCLXI.

534. Biskup Mikoláš. OsoMaha po 6. ledn 1389.— Manskéknihy II. str. 42.

Str. 452. Í-. 2. manské knihy: Libental, jako str. 453. . 4. a 8.;

. 7. manské knihy: graciosius, ne: generosius.

Str. 453. . 1. manské knihy: dothem a . 5. dothe.

. 10. manské knihy: habenms (hemus). ne: haberemus;

. 10. „ „ aliquod, ne: aliqm'd.

CCLXII.

ó35. Týž hiskup. Osohlaha, 8. ledna 1389. — Mans\'.é knihy II. str. 42.

Str. 453. . 2. manské knihy: gutem willen;
e

. 5. manské knihy: ruret;

. 7. „ „ genediclich;

. 10. „ „ Agnethen;

. 17. „ „ getrewen, ale . 14.: getrewin.

ccLxm.
540. Biskup Mikoláš Mírov, 3. února 1389. — Manské knihy II. str. 43.

Str. 438. . 3. manské knihy: guter; celá listina podána eí i pravopisem

bližším nmin nynjší.

CCLXIV.
541. Týž biskup. Brno, 10. tuiora 1389. — Manské knihy II. str 66.

Str. 451. . 1. Y manských knihách listina poíná: Nicolaus dei etc. Notum
faciniu.s etc. Quod constitutus atd.;

. 5. manské knihy mají: est místo správného: eum; když tato chyba byla

opravena, není píiny neopraviti též . 9. poterint ve správné: poterunt;
. 12. manské knihy mají pouze: Harum quibus sigillum etc. Datum Brunne

anno LXXXIX ipso die atd.

CCLXV.
543. Týž biskup. Mirov, 6. února 1389. — Manské knihy II. str. 65.

Str. 461. . G. manské knihy: czu reiten hat;
. 7. manské knihy: nls manlehens recht ist;

. 17. j „ lehenczerben etc. vnd als lehens recht ist.

Re pizpsobena nynjší i pravopis.
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CCLXVI.
546. Sanderus arcijdhen perovský. Mírov, 3. dubna 1339. — Kopid

pergam. fol. It. II. v.

Dr. Lechner otiskuje z téhož kopiáe fol. Q. 1. zprávu porovnání
uinného Sanderem a jeho list zaslaný o tom spolukapitularm. Po-
nvadž se jemu pi opisování nahodilo nkolik chyb, pominuv zprávu
podávám list opt v plném znní:

Venerabilibus viris dominis Woy ciechio etcapitulo
ecclesie Olomucensis dominis meis carissimis...

Venerabiles domini et fratres carissimi hodie post
multa verba hinc inde habita sicut mihi do minus meus
episcopus et vos commisistis ') in presencia domini nostri
episcopi et eciam dominorumm Henrici^) de Fulnstayn
HechtonisdeMerawetCunczonisde Smola *)pronuncciaui
ipsum dominm episcopum non habere aliquod ius in
ipsa curia ville Friczendorff quam impediuit*) et idem
dominus episcopus aduerbamea mandauit ipsiCunczoni
de Smola purgrauio in Hukenwald, quod non impediat
in eadem curia dominos meos canonicos qui habent ibi
prebendas, sed faciant de illa curia quod eis magis sit

utile et videbitur expedire Rogauit tamen specialit er
quodpropungnaculum factum tegereturstraminibus5)ne
destrueretur. Melius fecissem si potuissem. Christus
per suam passionem quam módo colimus det nobis illam
graciam ut iusticia reuertatur in statum suum et faciat
fructus vberiores quam fecit usque módo Datum Meraw
sabbato ante Judica Vester Sanderus.

Co do otisku listiny v diplomatái podotýkám, že

str. 463. . 6. a str. 464. . 4. v kopiái je psáno Ffiiczendorff i na poátku
s dvma f] jako str. 464. . 13. Ffulenstein tištno.

Str. 464. . 6. kopiá má: iwpetiuit a . 7.: iwpediret.

CCLXVII.
547. Biskup Mikoláš. Mírov, 10. dubna 1389. — Kopid pergam. fol. S. IV.

Str. 464. . 11. kopiá: pa?Toehiali;

. 13. diplomatá správn: consuet«s, scil. sexagenas solvi consuetas, a
kopiá: consueti te, což není richtig, jak Dr. Lechner poznamenal,

nýbrž nesprávné.

') Ne jak etl Dr. Lechner: »inter dominus meus episcopus (so das Copiar statt

des Aceusatives) ef vestros commisistis.«

^) Ne: Heinrici.
s) Pozdji však uinno z toho Swola, níže zstaveno Smola, tak teme i v listin

otištné v diplomatái.
*") Sic erronee, loco impetiuit ef. sententiam Sanderi in Cod. dipl. Moraviae tom. XI

pag. 464 lín. 6: quas inpetinit, kde kopiá, jak doteno, te: impetinit.

*) Tegeretur stramib, ne: Strannberg (sic), ne destrueretur. Dodávám, že na konec

adressy za »carissimis« je v kopiái ješt %-, zkratek, kterj' neumím rozvésti, snad: dominis?
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Podobn bylo podotknouti, že kopiá te sice mnohá jména
. 14.—16. v dative, ale nesprávn, mají býti v ablativ jako pístavek

(appositio) k „in hominibus".

Str. 465. . 2. má býti: pro septuaginta sexagenz*s, ne: sexagenas;

. 19. v kopiái: Olom., bezpochyby Olomuc^ jako v listin ze 7. pros. 1389,

otištné v „Zeitschr. des Vereines fiir Geschichte Máhrens u. Schlesiens"

III. p. 90 sequ., nebo: Olomujzcz.

ccLxvin.
573. MysUh z Kladrub. 29. íjna 1389. — Knihy Icnlze Pe.ra hishupa

olomuckého památné a lenné fol. LXXIIII.

Str. 487. . 3. památné knihy: Henriko de Thamphald;

. 5. památné knihy: Othte, ne: Othee, jak opravuje Dr. Lechner.

Str. 488. . 4. památné knihy: exiturzís, že tak ísti teba, dokazuje podmt
vt}" quicunque ex nobis . . . dehet subintrare et abinde nullatenus etc.

;

. 11. památné knihy omylem: nullas místo: nullatenus exientibus.

Nová díla.

Dr. Ferd. Johl: Sv. Augustina Kniha o vyuování katechumenv.
Ježkovy Knihovny katechetské . 9. Str. 82. Cena 1') h.

Jako patristika vbec u nás leží docela ladem — zajisté neposlední

píina toho jest jako u studia biblického ve výluném pstní latiny —
tak také peklady ze sv. Augustina zahanbuje nás starší doba eského
písemnictva. Tém od pl století jest peklad pana Dr. Jokla jediný!

Za to je tím zdailejší, jak ostatn u takového znalce latiny i eštiny
rozumí se samo sebou.

Pro obohacení katechetských vdomostí ovšem nikdo nesáhne

ku spism Augustinovým. Ale mnoho se z nich mže piuiti, co se

týká ducha katechetského, nehled ani k historické cen, jakou mají.

Dr. Fr. X. Procházka: Zába^'y psychologické. V Jind. Hradci 1901.

Str. 116. Cena 2 K.

Osm pkných pednášek z psychologie theoretické i užité, o hnutích

a stavech duševných, o štstí a blahobytu, o zvyku atd. Jsou pro t. z.

širší obecenstvo, proto nezabývají se valn problémy, ba i nejisté vci
tu a tam kategoricky tvrdí. Obsahem jsou bohaté, snad více než obecenstvo

ono snese. Tak zvané universitní estense mají také mnoho stinných

stránek, o kterých ovšem nesmíš veejn psáti, aby t nevykieli za

zpáteníka, rozumí se klerikalního.

Pan spisovatel tvrdí na str. 72., že sleinka v mrzutosti nad
zdlouhavým krejím zatíná zlostn zuby proto, že pedkyn její dle

Darwina práv svých bránila zuby; dle téhož zvíecího principu prý
také vstávají vlasy hrzou na hlav. V^ Brn a jinde íkijí: možná



56S Písemnictví a nmŽní;

Že jo, možná že ne. Socialisté mají, jak známo, ve své hymn také
kus takového darwinismu; je dobe, když jim to njaký uený pán
v pednášce potvrdí.

MUDr. Vojtech Mrázek: Engadinem. Nakl. Hejda a Tuek v Praze.

Str. 184. Cena 1 K 80 h.

Cestopis tento, pkn vypravený, mapkou a obrázky opatený,
má úkol praktický, a na ten jest velmi dobe sestaven. Cestovatel
i nemocný najde tam všechny potebné údaje a pokyny; pírodopisu
snad je tu ješt více než potebí.

F. A. Slavik: Pruské usilování o zem eské. Druhé vydání. Nakl.
F. Šimúek v Praze 1901. Str. 108. Cena 1 K.

Spis slibuje více než obsahuje. Pi nadpise zajisté každý vzpomene
si na rok 1866., kdežto spis jedná jen o válkách století 18., nové doby,
zajisté ješt významnjší a výstražnjší, pomíjeje. Jinak píše p. spisovatel

vcn a poutav, tak že by doplkem ve smru práv naznaeném byl
se zajisté obecenstvu zavdil.

A. A. Volynskij: Carstvo Karamazo vycli. — N. S. L esko v. —
Zamtki. Petrohrad 1900. Str. 493.

' Veleplodný a nadaný kritik bývalého asopisu ruských dekadent
Sverného Vstníku, A. A. Volynskij, vyniká neobyejnou vzdlaností .

v otázkách filosofických, umleckých i literárních, ale díla jeho jsou
plna dekadentských podivnstek. Tendenci „Bratí Karamazových"
správn uruje „bohomilství", které vidí i v dílech N. S. Lesková,
ale asem pipadá na takové divné nápady, že v lánku „Oni-christian"
dokazuje, že žid a kesan je docela jedno a totéž.

S. A. Vengerov: Istoniki slovarja russkich pisatlej. Sv. 1.

Aaron-Gogol. Petrohrad 1900. Str. 814.

Obrovská tato práce ruského literárního historika Vengerova má
jít rovnobžn sdíve zaatou prací „Russkija knigi". Pítomné
„Prameny" seskupují v slovníkovém poádku údaje životopisných
materialv a kritik o pracích ruských spisovatel. Bude to práce
obrovská, ježto pítomný 1. sv. je teprve ptinou celé práce.

A. 8t_povi: Oerki istoriji serbo-chorvatskoj literatur v.

Kijev 1899. Str. 395.

Spisovatel tento chtl podat širším kruhm populárn vdecký
spis o srbsko-charvatské literatue. Ale vypoítává prost jména spi-

sovatelv a jich dl, podávaje obsah spisv, bera málo ohledu na
politické, spoleenské a mravní pojmy národu. Tak rozlad mezi Srby
a Charváty jen slab naznaen, a ve spise smíšena díla srbské i charvatské
literatury, jako by slouení obou plemen bylo se stalo už skutkem.
Mnohé nedostatky jsou zvlášt v pehledu vdecké literatury srbsko-

charvatské.
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A. V. Mezierova: Russkaja slovesnos s XI po XIX stolétije

v klj uí tel no. . 1. Russkaja slovesnos s XI po XVIII vk.

Petrohrad 1900.

Spisovatelka dila tohoto snažila se podat zevrabnj „ ukazatel

-

knih a lánku ruské slovesnosti ve spojení s djinami literatury a

kritik}' od poátku ruské slovesnosti až do 18. století. Práci svou vy-

plnila svdomit, a tu a tam jsou vážné mezery.

Th. Vitberg: Pervyja hasni Iv. Krylova. Petrohrad 1900.

V studii o první bajkách Iv. Krylova dokazuje Th. Vitberg. že

slavný bajká nezaal psát svých bajek pod vlivem Iv. Dmitrijeva

teprv od r. 1806., nýbrž že psal bajky už koncem let osmdesátých

v 18. století, a na jisto prvními jeho tištnými bajkami jsou bajky,

uveejnné 1788 v asopise „Utrennija asy."^

P. D. Boboryhin: Jevropejskyj román v XIX stoltiji. Roman
na západ za dv te ti veka. Petrohrad 1900.

Známý romanopisec ruský Boborykin podává tu, plod své desíti-

leté pípi'avné práce a o rozvoji evropského románu v 19. století.

Kniha jeho dlí se na dva díly: methodický a historický. V díle

prvním jedná spisovatel o „umlecko-literarní kritice", „život i tvorb",

„obsahu románu v jeho rozvoji" a „evoluci zpsobu mistrovství";

v druhém jedná o hlavních zástupcích románu v západní Evrop.
Ale hlásaje objektivnost. Boborykin sám upadá v subjektivnost. V úvodu

i v prvních ástech práce své bojuje proti tm, kteí vzdlávají rzné
druhy krásného písemnictví s cíli, cizími oboru krásna, kladouce na

první místo mravounv nebo utilitární význam románu. Však upímný
evolucionista v tužbách, Boborokyn nejeví se evolucionistou v method.

Proto v druhém díle své práce, uvádje zástupce románu šesti literatur

západních, hlavn francouzské, nmecké, anglické a italské, drží se

staré methody pi výboru zástupc tch. Místy autor projevuje velikou

setlost, originálnost úsudku, ale plán knihy je pochybený.

Praktický návod pro samouky k braní míry. pistihování. šití

a pešivání dámského odvu podává brosurka Šití dámských šatu,

vydaná nakladatelstvím F. Šimáka v Praze. (Cena 1 K.
;

— Krom
dkladného pouení o pistihování, sestavování a vypracování jedno-

tlivých ástí dámské garderoby je pipojen návod k použití stih
z píloh dámského módního asopisu „ Bazaru ~ na rzné míry a postavy.

Pro dámy, jimž se dosud nenaskytla píležitost nauiti se kreslení

stihv a osvojiti si umní krejovské, je brožurka tato doporuení

hodnou ádkyní a pomckou.

Rovnž pozoruhodná pro naše paní a dívky je brosurka Vyšívání

point-lace, návod k samoub tohoto vyšívání rozmanitými krajkovými

stehy, vydaná redakci „Bazaru" nákladem téhož knihkupectví, i Cena 1 K.)
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Podle knížeky této, jež množstvím vyobrazení pochopiteln znázoruje
nejrznjší druhy krajkových steh, možno veškery práce, týkající se

tohoto oblíbeného oboru, samostatn zíditi a provésti. v. Sch.

Stanislav Jirdnek: Katechismus vyuování zpvu na školách obecných,

ku poteb uitelv a ekatelv uitelství. Nakl. Fr. A. Urbánek v Praze.

Známý bravurní skladatel pokouší se nesnadnému pedmtu
raziti nové cesty ve škole, celkem duchapln a zdárn. Místy by
mohl býti sloh jasnjší, nkde zase by vtší strunost neškodila.

Oznaovati délku tónovou árkami na tabuli, zdá se mi pirozeno.

Snad by bylo výhodnjší, a ovšem obtížnjší, zaíti taktováním už na
prvém stupni. Pak ovšem, když o taktu se již mluvilo, není asi zá-

hodno, psáti noty bez linek. Oprávnnost pravidla, transponovati písn
do rzných stupnic, závisí na tom, jak soudíme o význaném rázu

jednotlivých stupnic; pi pouhých nápvech by to snad nic nevadilo,

pi harmonisaci a nástrojích zajisté ano. Velmi dobrá jest myšlenka,
používati jistého význaného intervallu z poátku nkteré národní písn.

Dílo pán Jiránkovo vbec mže vydatn pispti k vytíbení
píslušných názov. V hojných cvieních má uitel bohatou zásobu

vdné látky

Hudební píloh}' Zlaté Prahy, redigované K. Kovaovicem,
pesahují vysoko obyejnou úrove hudebních píloh asopiseckých.
Z posledních ísel zvlášt vytýkáme pkné píspvky v oboru písní
(od Maláta, Bendla, V. Nováka, J. z Kaan a j.). ákladby snadnjší
stídají se z obtížnjšími v rozmanitém a šastném výbru.

Nejnovjší názory o pojmu mešní obti. Velmi zajímavý lánek
o pojmu mešní obti podává Dr. J. Sch. v „Korrespondenním list pro

veškeren katohcký klérus v Nmecku" (ís. 6.) Píše: „K nejdležitjším,

zárove však i nejtžším a nejvíce napadaným lánkm katolické vrouky
náleží bez odporu nauka o nejsvtjší obti mše sv. Shrnul sice Tridentský

koncil naproti útokm novotá (protestant) tradicí uchovanou víru o obti
mše svaté v prohlášení, že mše sv. jest pravou a vlastní obtí, pi níž

Ježíš Kristus, náš Pán, pod zpsobou chleba a vína jiráv tak nekrvav
se obtuje, jako na kíži obtoval se krvav. Xež, a bohoslovci potridentinští

jak mezi sebou, tak s proslavenými uiteli dívjších století, pokud se týe
obtního charakteru Eucharistie, souhlasili, pece ustavin velice rozcházely

se jich názory, jakmile jednalo se o bližší urení a ustanovení obtního
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charakteru t. j. o odpov k otázce, v em vlastn podstata mešní
obti spatovati se má. Tu pednášel každý alespo ponkud vynikající

bohoslovec, neopsal-li jednoduše svou nauku anebo neopakoval-li po jiném,

více mén laové názory ; ovšem že takový nenacházel u písné soudících

svých ki'itik více milosti, než kolik popával jí sám svým pedchdcm

!

Podivuhodnjší však byla okolnost, že veškeré rznící se, namnoze velice si

odporující a navzájem potíi-ané výklady, bohužel, odvolávaly se na nkolik

málo a to ustavin stejných výrok starých Otc a scholastik a nevšímaly

si, že nedostává se jim dostateného množství a dosti rozhodných dkaz,
ježto již pedem ídily se nepravou a nehodnovmou domnnkou, že ne-

mžeme u starých bohoslovc a spisovatel setkati se s dkladnjšími po-

jednáními o povaze nejsvtjší obti mešní, protože tehdy nebylo o této vci
dkladnjších studií. Za takovéhoto stavu vcí, bylo naléhavým, ale i velice

záslužným skutkem prozkoumati peliv ze stanoviska dogmaticko-historického

spisy svatých Otcv a znamenitých scholastik, pojednávající o nauce mše

svaté. Úkolu toho se podjal Dr. František Renz."
( „ Opfercharakter der

Eucharistie nach der Lehre der Vater und Kirchenschriftsteller der ersten drei

Jahrhunderte", Paderborn 1892, Schóningh, a „Die Geschichte des
Messop f er-Begrif f es oder der alte Glaube und die neuen
Theorien uber das Wesen des unblutigen Offers" I. svazek:

Starovk a stedovk. Freising 1901., Dr. Datterers Kommissionsverlag,

XVI a 816 str., 10 M.)

Obti, dle Dr. Renze, pinášeli lidé proto, aby zase vrátiti se mohli

do ráje, z nhož byli vyhnáni, i aby znovu mohli žíti životem vným
v Bohu, jejž híchem ztratili. Éekneme-li, že lidé obtují, tu ne-

znamená to nic jiného, nežželidé podávají sami sebe znova
Bohu. Toto podávání sama sebe Bohu není dsledkem, ale podstatným a

formabiím pojmem obtování Et^Tnologický pojem slov „Deo offerre" = Bohu
obtovati, jest také pojmem historickým ; to dokazuje obtní kult starozákonní,

jak jej podává Písmo. Zahlazení, smrt, zabití, usmrcení, zniení, spálení, pro-

mnní se, jsou prostedkem, jímž ob se koná, a zpsobem i tvarem, jak

se koná, nejsou tedy formálním pojmem obti. Takovýto zpsob obti jest

ovšem pro existující lidstvo nutným a to proto, že pirozenost lidská proti

pírod i Bohu spáchaným užitím i požitím sama sebe, t. j. protipirozeným

híchem pohlavním vystoupila z jednoty s Bohem a vydala se na smrt.

Z tohoto duYodu veškeré obtní pedmty v starozákonním obtním kultu

picházejí toliko smrtí na oltá Hospodinv t. j. k živoucí jednot s Hospodinem,

a již jsou to pedmty animalní anebo vegetabilní; jsou všecky. znaky lidské

pirozenosti (kteráž pi život se zachovává masem a rostlinstvem), jež na

oltá, t. j. k jednot s Bohem pinésti se má. Jiná ob viditelného pedmtu je

Starému Zákonu neznámou. Domnnka, že Genesis 14, 18. podává zprávu

o obti Melchisedechov, nepotvrzuje se textem hebrejským, LXX. a Vulgátou.''

, Protože ob dle svého formálního pojmu jest pinášení (obtování)

sebe Bohu, jest eo ipso posvcením ; odtud jméno sacrificium (= posvcování)

vedle jména obtování (pinášení) ©blatio. Proto mže pravý, úinný akt

obtní i akt posvcení mítj svj pedmt pouze v samé lidské pirozenosti,

ježto poiue lidská pirozenost ve vlastním' slova smyslu muže a má se posvtiti.
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Takovýto obtní úkon mže býti vykonán pouze lovkem, jenž jest smrtelným
a zárove má i moc, zemíti a nezemíti. Pouze Kristus vyznamenával se

tmito vlastnostmi, pouze on tedy mohl pinésti pravou ob; Bh mže
sice posvtiti, ale nemže obtovati, protože sám sob nemže nic pinésti,

ale pouze dávati jiným. Tuto ob (sacrificium) vykonal Kristus skutené
tím, že dobrovoln, za hrozných bolestí zemel a krev svou prolil. Z toho

plyne, že naprosto jest nemožno, ob Kristovu opakovati i v ní pokraovati.
Ped a po ní mohou pouze existovati její obrazy i ped-
stavování, representace. Viditelným obrazem obti Kristovy na kíži
jest i ob Nového zákona. Eucharistické slavení obti má
v podstat charakter veee, jejímžto pokrmem je Tlo a
nápojem Krev Kristova. Protože pak substantielní Tlo Kristovo

v jiné form jest pro nás viditelným než substantielní Krev, býváme tak

upamatováni na krvavou smrt Kristovu, pi níž také Tlo a Krev Kristova

v rozliné form se ukázaly. Proto že pi eucharistické veei Tlo a Krev
nezjevují se ve vlastní form, nýbrž ve znamení jiném, sacramentum, t u
jmenujeme pedstavení smrti Kristovy, záležející v tclito
znameních, s v á t o s t n ý m obtováním Krista.

To jest souhlasný názor Písma sv.. Otc a scholastik až po koncil

Tridentský. Svátost né Obtování Krista pojímati jakožto úkon,
jímž oslavený Kristus, by docházel tajuplné, zázrané zmny,
smrti, zniení, zabití, oddlení Tla od Krve, pojímati jako
akt, zrušení pirozeného smyslového života v konsekraci
anebo zrušení Jeho životní existence v pijímání i docela
jako akt, jímž svátostné zpsoby se mní, nebo destruují,
jak uívá se po vtšin v uebnicích a i obsáhlejších dílech dogmatických,

nemá ani nejmenšího základu v Pí sm, v celé tradici a

v nauce i kultu církve.
Jak z tohoto malého, práv podaného obsahu plyne, neznamená dílo

Renzovo nic více a nic mén než úplný pevrat našeho, dosud panujícího

názoru o pojmu mešní obti ve prospch názoru pedtridentského, obhájení

staré víry a potlaení nových theorií o podstat nekrvavé obti. Dkladný
spis tento vzbudí zajisté v nejširších kruzích nejlepší dojem a vyvolá živý

odpor. Než ani protivníci nebudou moci upíti jemu samostatnosti, originality

v úsudku, i-ozvážného klidu, hlubokého a zdailého bádání a jasnosti

v duchaplných koncepcích, nebo vskutku dílo toto v oboru dogmatiky jest

jedním z nejzdailejších z posledních dob." V. O. Bélský.

Litanie Loretánská. ') Mimo litanie k Pánu Ježíši a ke Všem svatým
užívá se v katolické církvi zvlášt pi odpoledních službách Božích, pi
ržencové pobožnosti v msíci íjnu, pi pobožnosti májové atd. litanie

Loretánské. Litanie tato tší se veliké oblib jak u katolického lidu, tak

u knžstva. Professor Koch v tbingské „Quartalschrit" (. 2. „Analekta")

referuje o stáí jejím:

„Jakkoliv za naší doby litanie Loretánská jest velice oblíbenou a

rozšíenou, nebylo pece až doposud uritých zpráv o této modlitb; mohly

') Vlastn bv se mla nazývati vLoret?kou<

.

I
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tedy o ní uplatovati se i naprosto nekritické domnnky. Homiletití, asketití

a jiní spisovatelé na poátku 18. a zejména v 19. století zvtšovali stále

a stále stáí této litanie, až posléze odvozovali ji z dob apoštolských. J. Sauren,

jenž první vdecky zkoumal djiny litanie Loretánské (Kempten 1895), n< mohl

starobylosti její dokázati; za to Angelo de Santi S. J. provedl nejprve v „Civiltii

Cattolica" (189G/97) a pak ve spise, jenž obsahuje mnoho posud nevydaných

dokument („Le Litanie Lauretane", v Ríra 1897, nmecky od J. Nórpela

v Paderborn 1900) dkaz, že století 16. po vtšin litanie Loretánské neznalo.

A Santi koneného rozešení otázky o vzniku a djinách litanie Loretánské

nepodává, dospívá pece k tmto výsledkm:
1. Naproti nekritickým zprávám 19. století, poínají si „nejosvdenjší

autoi'' století 18. a 19. „daleko zdrželivéji ve svých domnnkách."

2. Ve století 16. setkáváme se s „velikým utišením spi-sovatel". Tento

negativní argument je tím závažnjším, že ani v kontroversních spisech onoho

století, v nichž by zajisté litanie Loretánská byla bud potírána nebo obhajována,

vbec o ní zmínky se neiní, ba ani u Petra Canisia.

o. Stíbrná deska, na níž litanie Loretánská mla býti vyryta, nemohla

jakožto votivní dar ped rokem 1607. do Loreta býti zaslána.

4. Pius V. nepijal do litanie Loretánské titul „auxilium

cliristianorum", a tak teme v 6. lekci brevíe pi dni 24. kvtna;
naopak pi reform „Officium Mariánm" (1571) vypouští litanii k Pann Marii.

5. Nalézáme sice koncem 15. a v první polovici 16. století mnoho
text Mariánských litanii; žádná však z tch, jež Loretánské pokud se týe
slov se podobá, nesahá na poátek století 16. Pokud známo, papež Sixtus V.

roku 1587. approboval nynjší formu litanie Loretánské a obdail ji odpustky."

Mžeme tedy s pravdpodobností dle tchto výsledk se domnívati,

že litanie Loretánská pochází z druhé polovice století 16-

Rozbor litanie této ostatn zdá se poukazovati na to, že splynulo v ní

více rzných versí. Nebo jednotlivé chvály nejsou seazeny pesn dle

njakého pvodního rozvrh, a synonyma (inviolata, intemerata, purissima,

castissima) akoliv se docela nekr^-jí, znaí asi totéž, nechceme-li jich piísti

jakési pekypující snaze chvaloené. Z této vysvtlují se také chvály velmi

nejasné, narážky to na obrazy starozákonné, na p. vže Davidova, vže
ze sloniny, dome zlatý atd., které iní litanii tuto vlastn mén výraznou

a mén suggestivní nežli jsou na p. litanie k Pánu Ježíši. Katecheti nojlépe

vdí, jak nesnadno jest litanii oné porozumti. O.

O nmeckém protestantismu uveejnil organ liberal, starokatolík,

protestant a radikál ,Nmecké hlasy" („Deutsche Stimmen") v ísle 4.

lánek „Fehler im Protestantismus", z nhož hlavní myšlenky vybral

„Korespondenní list pro veškeren nmecký katolický klérus" a piinil
k nim nkteré poznámky. Ježto vc jest velmi zajímavá, uvádím ná.sledující

:

Nejsme vbec páteli detailované polemiky s pro-

testantismem, ježto nemá žádných výsledk. Kdo alespo msíc proítá
lišty tohoto smru (radikaln-protestantského), bude s námi úpln souhlasiti;

nahlédne-li pak ponkud blíže do dl vdeckých, pesvdí se o tom na-

prosto. Mžeme tomuto smru a jeho pívržencm imponovati
pouze svou silou, shoda pro tento a nejbližší as jest pouhou utopií.
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Proto pstujme co možno nejintensivnji sebekritiku a

pracujme neúnavn ve všech oborech, nevšímajíce si, ani nej-

vtších snah irenik (tch, kdož pracují o dorozumní se a shodu mezi

katolíky a protestanty). ]Mže ovšem jednou nadejíti doba smíru ; doposud

však smír není na ase. Toho novým dkazem jest práv uvedený lánek,
jenž zárove ukazuje, což konen není pro toho, kdož nestrann soudí,

žádnou novinkou, kde pstuje se intolerance a boj. Staví nás (katolíky)

v tomto štvavém lánku na roveii se socialisty a dávají ped námi vvstrahu

jako na svt ped nejvtším zlem, ba morem. Praví: „Poet tch, kdož
poznávají nebezpeí, jež národu hrozí, jest nad pomyšlení malým, jakoby

nikdo nevdl o tom, co stalo se v posledních tyech stoletích. Ani mn
nenapadlo, abych doufal v úplné zniení ulti-amontanismu, ale domníval

jsem se, že íšský snm (se. nmecký) dokáže tolik, aby zakázal, by erná
hrza na nás znovu nepikvaila a nesíslných škod nezpsobila prve, než

nmecký Michl ji pozná a vcí za pravý konec se chopí. Y Rakousku, a

jak se zdá i ve Sjianlsku, poíná se již rozednívati — ale u nás

(v Nmecku) panuje posud noc. Bohužel, že nemžeme protest a n-

ti.smus, jenž v této existenní otázce povolán jest za vdce
všech liberálních element, osvoboditi ode vší viny. A proto

zdá se mi, že jest velmi nutno, alespo pro budoucnost pošeptati mu va-

rovným hlasem, že jeho málo mocnost naproti ímu spoívá
hlavn v tom, že nepoužívá, jak by se slušelo, nejdleži-
tjšího prostedku, jímž vládne každé náboženství a pro njž práv
sociální demokrati každé náboženství odstraniti chtjí: náboženského
totiž vyuování ve škole".

K tomu poznamenáváme : I vážní protestantští badatelé všemožn
hledí dokázati, že ád jesuitský byl založen pro boj s reformací; — proto

nemají synové Loyolovi vkroiti do Nmecka! — v uvedených však

ádcích oznauje se životní iilohou protestantismu, aby byl vdcem v boji

proti naší (katolické) církvi. Když papež v list o blahoslaveném Kanisiovi

uinil zmínku o tch, kdož oddlili se od mateské církve, nastalo po celém

protestantském Nmecku všeobecné rozhorlení, jež ovsem dobe pochopujeme,

jež však, jak se zdá, za stávajících okolností a dle uvedeného programu

nebylo nikterak oprávnno. Nyní tedy má školní mládež protestantská

právoplatn býti okována proti bacillu ultramontannímu. Až posud psto-

vaná polemika, zejména v povstných hodinách konfirmaních, už jim nepo-

stauje. „Nmecké lilasy" dí dále: „Ze tohoto vlivu, úinkování na
mládež pi vyuování náboženském, nebylo všemožn a ne
dosti správn použito a tím, že naprosto zhoubným úinkm ulti'a-

montanismu nebyla položena hráz, jak se mn zdá, jest tžkou chybou
protestantismu". Poznamenáváme: Mezi ádkami této pastorální instrukce

mimodk prokmitává dležité doznání vlastní (protestantské) slabosti, jak

v poslední dob astji se dje, a zárove podává se obdivuhodný doklad

k debat o naší (katolické) inferiorit. Nesmíme totiž nikterak pehledati

u nás, až doposud ne dosti zdrazovanou a poznanou nutnost hlubších a

obsažnjších snah, a že stále a stále pokraujeme, kteréžto j^ol^i^^ování

práv jest potšitelným zjevem nových našich životních sil, kdežto pro-
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testantismus na vnitní cené, jakož i tch. kdož by o pravd jeho byli

pesvdeni, více a více ztrácí; pemnohé protestanty pojí s orthodoxními

pouze spousta pedsudk a nepátelství proti ímu a jeho církvi ; v tom

jedin spoívá numerická pevaha reformovaných kesan (}irotestant vbec);

vždv až podnes provolání proti ultramontanismu bývá nejlepším jich spo-

lenvm provoláním. Tento názor potvrzuje mezi jinými i náš (katolík)

pítel v „Xmeckých hlasech", an dí: ^Tážeme-li se, odkud se bére veliký

poet indifferentist anebo tch, kteí „na náboženství nedrží'^ a o nm
vdti nechtjí, i tch, kdož jsou duševními otroky a sympatisují s katoli-

cismem a ultramontanismem : musíme doznati, že hlavní píina nespoívá

pouze v požívavém, materialistickém duchu asu, a v imponujícím lesku,

anebo v nekalých machinacích ultramontan. Xejsou to práv ti nejhorší,

kdož od nás (protestant) odcházejí".

Odpovídáme: Píina práv vyjmenovaného spoívá, pane „H'^, (tak

podepsal se dopisovatel do „Nmeckých hlas" ) v dogmatických názorech

a v pijímání „myth starozákonních^. Xaplují-li každého kesana ádky
výše uvedené úžasem, úžas ješt roste z doznání následujícího: „Protestan-

tismus vznikl ze vzpoury proti otroctví duševnímu. Svoboda svdomí, svo-

bodné bádání, kritika i bible jest jeho principem, jeho podstatou. Kdo chce

jej v tchto vcech omezovati, zabíjí jej a ml by konsequentn navrátiti

se do lna samospasitelné církve, vždy sám dí, že proti dogmatu není žádné

instance. Svoboda svdomí a vedle ní platnost dogmatu jest devným
železem .... ^Musíme pro princip dbáti i konsequencí a radji pipustiti,

aby toho neb onoho jeho touha po pravd pive<:lla k neve, doufajíce,

že kdo jen hledá, nalézá, než abychom znovu vyvýšili starý ovinec (katol.

církev) .... Jest nezbytn nutným, abychom již ve škole na tomto stano-

visku trvali'"'. K tomu poznamenáváme: Xe dosti na tom, že tento princip

vyvolal nesmírný poet sekt v „církvi" Lutherov a miliony vících
opravdu k neve pivedl, nyní má již útlá mládež systematicky vedena

býti k tomu, aby požívala svobody, jež jest vlastn bezuzdností u každého

lovka a dynamitem u prostého lidu. Jediné dobro, jež celé moderní hnutí

protestantismu pineslo, totiž to, že konservativní element)- spojilo a jim

otevelo oi pro zdraznní nadpirozeného zjevení jakožto conditio sine

qua non, má dle této theorie úpln zaniknouti. Jaký to krásný ^^hlas

Harnackovy „Podstaty kesanství" (kniha nevrou pící I), jež ve vdích
organech nenabyla energického odbytí I I v „Xmeckých hlasech" jsou pro-

testante úpln spokojeni s onou „jednotou" v protestantismu, již Harnack
vyliuje tmito slovy (str. 172.): -Tato jednota vztahuje se na nmecké
i nenmecké protestanty, lutherany, kalvince a jiné denominace (^pan „H"
mluví o „nesmírném potu sekt"). V nich, pokud jsou vážnými kesany,
žije cosi(?) jednotného a spoleného, a toto spolené jest daleko dležitjším

a cennjším než všecky rozdíly. Ono psobí, že jsme evangelíky a chrání

nás ped moderním pohanstvím u ped návratem ke — katolicismu."

Druhou velikou chybu spatují „Nmecké hlasy" v tom, že protestan-

tismus až posud ne dosti ohniv varoval ped papežstvím.
Dí výslovn: „Kde ukazuje se žáku na propast mezi papežstvím a pro-

testantismem, jež dnes tak velikou jest; káe na nebezpeí ímské knézo-
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vlády . . . . ? Jest híchem tu oí zavírati ! A již se nám vytýká Stváství

ili nic: boj mezi otroctvím duševním a svobodou svdomí musí jedenkráte

se dobojovati a my, kteí práv žijeme uprosted nho, musíme ty, kdož

po nás bojovati budou, nepítele nauiti znáti. Pravda není pouze proto,

aby se trpla, nýbrž aby pemáhala svt". Posléze pan „H" v „Nme-
ckých hlasech" dodává: „Bohužel, jest pravdou, pokud ze zkušenosti vím,

že vtšinou naši bohoslovci pramálo o katolicismu a ultramontanismu, jeho

nauce a cílech a mén ješt o jeho prostedcích jsou orientováni ; tak stává

se jednm, že mluví o smíru s úhlavním nepítelem, druhým, — ješt he

!

— že pouští se v boj, a bývají pemoženi a svedeni. A mže tomu býti

jinak, když nejdležitjší díl ultramontanní nauky, církevní právo, pednáší

se bohoslovcm veejn?" Odpovídáme: My, katolíci, víme již dávno, že

i vdetí koryfeové protestantští a liberální namnoze neznají toho, proti

emu bojují, a že bude nkdy tomu lépe, pochybujeme. Mžeme sice proto

asnou škodu utrpti, ale posléze láska ku pravd a pravda sama zvítzí.

Skála petrvá každý píval práv proto, že jest skálou!

Potud „Korrespondenzblatt fu- die gesammte katholische Geistlichkeit

Deutschlands" o chybách nmeckého protestantismu. Mimodk jest otázkou:

nepodobá se nmecký protestantismus a liberalismus eskému? Ten i onen,

a tisíckrát honosí se tolerancí, jest netolerantní až do krajností, a píchá

-istým" kesanstvím, nezná ani základního jeho rysu, a holedbá se

goliašsky svou vnitní silou a „žhoucí" vrou ke Kristu, rozpadá se vnitní

rozervaností a nevrou .... Václav Oliva.

Zola o protestantismu. (Pel. Otakar Theer v „Lumíru".) Nepiítáme
výrokm Zolovým o náboženství mnoho váhy, nebo píše jednou tak, podruhé

v opak, podrývaje jinak spisy svými náboženství vbec. Proto jsme ani

neotiskli jeho ostré kritiky protestantismu, která našim reformátorm a los-

vonromistm jest nad míru nepíjemná, zvlášt když otištna v „Lumíru"!

Ponvadž se pak o ní více psalo, pro i contra, bez zevrubnjších udání, co

vlastn obsahuje, podáváme ji dodaten k informaci.

„V oích dnešních svobodomyslných duch je reformace hrotem v ped
na cest ku poznání pravdy. Reformace vracela se ku pramenm, vyžadovala

diskussi, pobízela všechny své vrné, aby, pokud možno, postavili text

písma sv. do jasného svtla a neídili se než rozumem. Byl to druh kesan-

ského rationalismu, jenž chtl oistit mravy a systemisovati badání. Zaátek

byl plný heroismu a nadje: obrozený svt poteboval nkolika skoky vstoupit

do absolutní pravdy a mlo se mu dostat dokonalého štstí. Ale bhem tí

století protestantismus strnul; je to jakoby balvan, jenž padl na cestu pokroku,

balvan tžší, neodstranitelnjší a nebezpenjší než to náboženství, jehož

zdokonalením chce býti. Toto osudné dobrodružství pihází se ve všech

tídách jev: když to, co je lepší, zane o sob tvrdit, že — je koneným
rozluštním, zastavuje tak cestu budoucímu rozvoji a není proto než tím

bídnjší. Dnes dorozumí se lovk vdecky cítící spíše s katolíkem než

s protestantem; u prvního z nich nalezne více lidskosti a duševní pružnosti,

kdežto druhý bude mrzutý a nepístupný jako lovk, který je pesvden,

že nosí pravdu v kapse. Akoli protestante tvrdí, že jsou pro volnost zkoumání,

zstávají náboženskou sektou a i ikoli vdeckou školou. Nebo jedin vdecká
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škola mže jít až na dno pravd; opírá se toliko o fakta a jest ochotna

zmnit své závry, když toho vyžadují nová fakta. Náboženská sekta, jež

zakládá svou víru na njakém zjeveném a nepromnitelném dokumentu, musí

naopak na J;éto víe setrvat a pizpsobit skutenou tvánost vcí tomuto

zjevenému dokumentu. Tak na p. se mohli protestanti domnívat, že dovedou

kesanství nazpt k duchu písma sv., nicmén však vzí uzaveni v litee

bible, dokumentu to, který nepatí do vdy, a to práv tak obmezen jako

katolíci. Ale tu již se obehnali umlou zdí a nemohou uinit ani krok ku

pedu. A tak liberalové a revolucionái 16. století stali se reakcionái století 19.

A to reakcionái tím zuivjší, ponvadž tvrdí, že jdou v pedním šiku

myšlenkového hnutí. Vda pokroila daleko ped n; ale oni toho nechtjí

piznat. Chtjí, aby se pizpsobila jejich dogmatm; a když nechce tak

uinit, popírají vdu vbec. Zatracují ji, ponvadž v ní cítí ohromnou sílu,

která je jednou rozdrtí. Jak mže potom nastat njaká shoda? Protestantovi

je život zatížen fatalitou, lovk se narodil špatný, nelze od nho nic dobrého

oekávati; pro lovka, jenž ví ve vdu, je život velkou silou, lidstvo je

krásným produktem svtového mechanismu. Všechna náboženství rozbijí se

o fakta; zvlášt pak ta, která se budou proti nim vzjDouzet, když již se

domnívala, že je úpln ovládla.

Ostatn olilédnte se, jak dnes protestanti vypadají. Nalézám N'elmi

zajímavé detaily v román p. Ed. Roda „Palmye Veulardové". Pan Rod
je rodem Svycar a líí náboženské sekty svého kraje jako lovk, který je

dokonale poznal. Nedovedete si pedstavit podobné motanice. Dáte se tomu

konen do smíchu. Jsou pedn dv od sebe oddlené církve: církev národní,

závislá od státu, demokratická, s pochybnou orthodoxií; pak je církev svobodná,

podporovaná bohatými rodinami, konservativní, s orthodoxií písnjší. Konen
mezi obma se to hemží ješt zvláštními sektami. Církve se neustále a do

nekonena spojují a zase rozdvojují. Když nkterá církev vykládá jinak

njaký verš bible, umluví se tyi nebo pt a založí novou církviku. Tak
na p. v sekt darbist vy|)ukla strašlivá roztržka pro to, zda Kristus „soutrpí"

i , soucítí" s naším neštstím. A z toho jsou již hned dv církve, dv skupiny

lidí, kteí se rozilují a kteí se vzájemn zatracují citars" z písma svatého.

Protestanti praví svobodomyslným: „My jsme každému pístupná církev.

Sekty se množí u nás jen proto, ponvadž dovolujeme volnost zkoumání

písem. ^ Dobe. Jenom že volná církev není už církví, ale není také vdou.
A odtud pochází bída a slabost protestantismu. Tato volnost ve zkoumání

je strašlivá zbra, která se obrací v jejich rukou proti nim samým, až je

na konec ubije. Jde za hranice zjeveného písma a nií každé náboženství.

Bda víe, která jí chce užit. Proto je taté charakteristickým symptomem
ono drobení se v sekty. Nezmnitelný katolicismus má svj raison-étre.

Protestantismus, jako všechny prostedkující formulky, zstane roztíštn

mezi dogmaty a zákony, jež chtl dohromady spojit a usmíit.

Ostatn, poiivadž je mi vbec každá metafysika lhostejná, zajímá mne
protestantismus jen svým vlivem na literatura, spolenost a politiku. I když
se zdá, že se drobí, když. se smjeme rojení se jeho církví, které vyrstají

za noc jako houby, pece se nesmí brát jen tak zlehka, nebo protestantismus

je strašlivou silou. Hrozí se nám jím jakožto náboženstvím budoucnosti, kdy

Biídka. 39
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sever pohltí jih. Je tím nebezpenjší, ponvadž zdánliv odpovídá rariona-

listickému charakteru našeho vku a uspokojuje starý náboženský instinkt

a nové poteby analysy. Ale jaké nebezpeenství, jaká spolenost pedantv
a hypochondr by to byla, kdyby .>íe mu podailo zvítziti Musili byste žít

nkolik msíc mezi protestanty, na p. ve Svycaích; uvidli byste, na jaké

niveau byla tato zem reformací zavedena. Prostední \Tstvy jsou sice poestné

a mají hrzu ped lží; ale tato mravnost byla koupena za cenu individuálnosti

a mužnosti lovka. Osudovost zla tkví nad všemi tmi lidmi, tíží je a skliuje.

Pro n není život než nejasný a zoufalý boj proti híchu, místo aby byl

vyjádením všech sil, dobou kvtu a lidských schopností. Zemeli byste jist

v tomto ovzduší neustálého pokání, v tomto zdánliv volném zkoumání, jež

však nutn vede k negaci lidské svobody.

Ješt smutnjší výsledky jsou v literatue. Tak srovnejte na p. dnešní

Anglii s Anglií Shakespeareovou, Ben Jonsonovou, tch všech geni tak

odvážných a prudkých. Postavte vedle jejich divadla, kde jest lidská bestie

puštna ze etzu, mšácký a evangelický vlek moderních román. Pro-

testantismus vykonal tam své dílo, utvoil tam své niveau, vytvoil utilitaristskou

literaturu, v níž je pesná a dokonalá analysa lovka zakázána jakožto nco
neslušného. Londýn nemá dnes divadla, které by chtlo vylíit lidskou váše,

ješt stále je tam censura na rozpacích, má-li dovolit provozování Dumasovy
„Dámy s kameliemi". Anglický román skonil v morální povídce; produkuje

rodinnou literaturu. Ovšem že starý saský genius se asem probudí. Mli
Thackeraye a Dickensa. A pece vezmte Dickensa, lovka tak pronikav

jímavého a tak intensivn životného: jeho osoby jsou vedle Balzacových osob

pouhými sentimentálními loutkami; ani jedna není živoucím a složitým typem,

jenž by ml sílu zla a sílu dobra. Dickens je Balzac, jehož pedkové byli

po dlouhá století protestanty. Práv tak je tomu v Nmecku, kde literatura

zmírá pode jhem náboženských sekt a v mlhách metafysiky. Morální policie

drtí tam každou originalitu. Jejich morálka obrací se v pokrytectví; chtjí,

aby se v knihách i na divadle mlelo o rako%nn, která je užírá. Ale nej-

frappantnjší píklad naleznete ve Švýcarsku. Knihy Svycar jsou zárove

dtinské, šedé a plné kvtnatého idealismu. Stále se v nich setkáváte

s kazatelskou zuivostí; i tam, kde by chtly dát útchu, podávají jen

zoufalost zatracení.

Protestanti nejsou ani pravda ani svoboda. Dávám pednost katolíkm,

kteí jsou aspo umlci. Celá naše raca vzpouzí se proti tomuto verbování

vlí, tomu sploštní individuality, jež se dje asto s pokryteckou záminkou,

že je to prospšno mravnosti. Chceme být volni a pyšni, sciiopni dokonce

i toho, emu se íká zlo, jen když z toho vznikne skvlá affirmace života.

Jen jedinou vc závidím protestantm: jejich zuivou propagandu. Nechtl

bvch sice dlat, co oni, dávat krejcary dtem, aby za n kupovaly a vy-

chovávaly malé ernochy nebo aby se posílaly Eskymákm flanelové vest}-

a bible. Ale když pozoruji jejich kazatelskou vytrvalost a energii, s jakou

studují písmo, myslím asto na všechny ty krásné vci, které by poídili

missionái vdy, kdyby se vydali na získání vících rozum.

Ano, to je mj sen. Také my budeme pomalu mít svá evangelia. Pro
bychom i my nemli je kázat, pro bychom je nemli vykládat tm, kteí

I
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jich neznají, a roz?évat tak užitené slovo až do tch nejzapadlejších vísek ?

Kde jsi, náš Kalvine? Vsta a chod!

Obrana víry. Prostoeký „Rozvoj'' píše (. 17.1: „V Xmecku,
Francii, Švýcarsku, Belgii atd., když napadeno jest ueni církve, chápou se

péra ihned a obratné professoi theologie, professoi gymnasijní, kanovníci atd.,

u nás hlavy tchto pán jsou podobny wertheinikám, v nichž leží uenost
uschována, a klí rezavý k wertheimkám tmto jest lenost, svatý pokoj,

snaha býti všude hezký .... Víru hájí nkterý fará, hlavn kaplan a

katecheti." Snad není tak zle. ale zle je dos ....

Umlecko-všeobecn pístupné divadlo v Moskv, založené dne

14. ervna 189S K. S. Alexejem (Stanislavským) a Vlád. Némirox-iem-

Danenkem, za kratikou dobu svého trvání zastínilo všecka císaská divadla

ruská, nevyjímajíc ani klassického Malého divadla v Moskv. asopisy
všeobecn s neobyejnou chválou mluví o družném souladu divadelní spo-

lenosti, o vzácném nadání regisseura Stanislavského, o živé he, o krásné

reprodukci prostedí, v nmž dj se odehrává, o jemné reprodukci nálady

pomocí soustední všeho, co se dje na jevišti, nkterých technických

novotách i rozumném výboru repertoiru. Divadlo snaží se pedn, by ne-

bohatá tída chudobné intelligence za malou cenu mla pohodlná místa

v divadle; pak hledí v umní divadelním uvést nový umlecký proud,

zbavit je šablony a rutiny ; konen hledí rozvíjet mladé síly, jež nabyly

divadelního vzdlání. Podle zprávy' za prvních devt msíc mla spolenost

39 mladých umlc, již sehráli 2.5.")0 pedstavení. Nejvtšímu úspchu tšilo

se drama hr. AI. Tolstého ^Car Fedor Ivan novic" (dávalo se 5 7 krát),

pak drama Ant. echova „ajka* (19krát\ .Antigona" (lokrát) atd.

V íjnu 1900 vycházelo 88 soukromých ruských politick3'ch

novin denního typu, které totiž aspo dvakrát za týden vycházely. Z 18. sto-

letí do 19. století pešly jen dvoje no\'iny, S. Petrburgskija Vdomosti a

Moskovskija Vdomosti, oboje sice úední, ale pronajímané soukromníkm.
Typ denních novin rozšíil se teprve v dnihé polovici 19. století. Ponvadž
všech gubernií a oblastí je v Rusku 88, pipadly by náhodou jedny noviny

na gubernii i oblast. Ale ve skuteno.sti z 88 novin vychází v Petrohrad
a v petrohradské gubernii 1-4 novin, v Moskv 7, v ostatních 86 guberniích

67 noN-in, a to nejvíce na jihu Ruska (16) a v Povolží (12). Všechny
stoliné (petrohr. i moskev.ské) noviny vycházely 7krát za týden, Odsskija
Novosti vycházely dvakrát za den; z ostatních venkovských novin 7krát za

týden vycházelo 25 novin, 6krát za týden 2.5 novin, .3krát 1-5 novin,

2krát 4 noviny. Mezi petrohradskými novinami možno rozlišovat ti druhy

denník : pedn velký tisk, t. j. vážné politické noviny (S. Petrburgskija

Vdomosti, Novosti — v 1. vydání —, Xovoje Vremja, Birževyja Vdomosti
v 1. vydání, Rossija a nyní už zaniklý Svernyj Kurjer); za druhé malý
(uliný) tisk (Petrburgskaja gazeta i Petrburgskij listok'i a za tetí laciný

tisk (Svt i Birževvja Vdomosti v 2. vydání). Moskevský tisk jeví dva
typy: velký tisk iRusskija Vdomosti, Moskovskija Vdomosti i Kurjer) a

malý tisk (Moskovskij Listok, Novosti da, Pius.skoje Slovo i Russkij Listok).

Pedplatné obnáší: na vtší denníky petrohradské i moskevské od 11

(Russkija Vdomosti) až do 17 rubl (k nám asi o 6— 12 rubl více);

39*
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na menší denníky od 4 (Svt, Birževyja Vdomosti v 2. vyd.) do 10 niblv,

k nám pak se j)edplatné to asi zdvojnásobí.

Duchovenské statky na Morav vypoítává olomoucký „Pozor"

takto: K arcibiskupství náleží prý 47.535 ha pdy, olomoucké kapit-ole 8784,

k biskupství brnnskému G25, kapitole brnnské 873, benediktinm 8294,

praemonstratm 1495, celkem prý 73.703 ha ili 29. díl celé Moravy.

Kdj^by hektar nesl ron jen 50 zl., byl by tu roní výtžek 368.515 zl.

Pokud íslice ty jsou správné, nevíme, avšak rozhodn nesprávná,

neb aspo neúplná jest morálka, kterou odtud „Pozor" odvozuje. Praví totiž,

že takovými dchody snadno se provádí vydatná agitace klerikalní. INIy

práv naopak pravíme, že za toliké peníze dalo a dje se velmi málo,

nebo kdyby jich bylo jak náleží dle církevních zákon používáno bývalo

a dosud se používalo, vypadalo by to na Morav docela jinak, zajisté

nikoli dle chuti „Pozorovy". Však „Pozor" i lidovci dobe vdí, a my
konen také, že se o klerikalních penzích a agitacích jen tak do svta
kií, aby se kielo a terrorisovalo

!

Aerogen. Tam, kde není možno výrobu svítiplynu zavésti, kde tedy

v malém pouze 200 nebo mén plamen denn musí býti udržováno, hodí se

k osvtlování aerogen. Aerogen je vzduch prosycený parami holavé a svítící

látky, na p. benzinu. Marcus sestavil asi ped 25 lety pístroj pozstávající

z nkolika dmychadel, která tlaila vzduch nádobami s benzinem a odtud

zrovna do lamp. Vzduch takto benzinem prosycený hoel jako svítiplyn.

Tento nejstarší typ byl mnohonásobn pozmnn a místo benzinu užíváno

gasolinu, etheru petrolejového nebo nafty atd. Prosycený vzduch nazýváme
carburovaným a dje se toto carburování nyní ve zvláštních bubnech, za-

ízených na zpsob plynových hodin. Budto nasytí se vzduch uhlovodíky

již o sob svítícími (ligroin, benzin atd.) nebo lacinjšími nesvítivými, ale

pak je potebí v lamp Auerovy punošky. V zim se asto stalo, že za

znanélio chladna se vtší ást tžkých uhlovodík srážela, plynu síly

ubývalo a roury se zacpaly. Tmto nedostatkm odpomáhá setník Walter
tím, že volí ku carburování vzduchu heliol, t. j. vedlejší produkt tvoící se

pi zhoustnutí svítiplynu vyrobeného z modrého nebo zeleného oleje. Uhlovodíky

tvoící „heliol" nesrazí se v tekutinu pi ttnnperatue panující u nás v zim.

Dále mžeme jedním kilogrammem gasolinu vyrobiti pouze 1 m^ aerogenu,

X 1 kg heliolu však 1*5 m^. Vydá-li 90 litr plynu prvnjšího za hodinu

svtla =: 60 nebo 80 Hefnerových svící, vydá totožné quantum plynu z heliolu

100—120 svící. Další zdokonalení aparátu Walterem provedené spoívá v tom,

že se nemusí oteven s tmito holavými a výbušnými látkami manipulovati.

Tekutiny uzavírá Walter do železných, neprdyšných sudv a pomocí olovných
rour, které se taktéž neprdyšn k sudu pipevní a z nichž jedna hned do

aparátu vede a druhá se k pump na tlak pipevní, vyžene ze sudu tolik

heliolu, kolik je ho potebí, aniž tekutina s volným vzduchem ve styk pijde.
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v Brn, 25. ervence 1901.

Církevní zprávy. Ée insbruckého prof. Grisara na loském
sjezde uenc katolických (O hyperkonservativismu) pohnula znan
myslemi, ne tak ani v Nmcích a u nás, jako v Itálii a Eím. Jeho

výtky uznány u sv. Stolice a e jeho pohnula mnohé z tch, kdož

vliv mají, ku pemýšlení. Vtšina výtek o hyperkonservativismu sm-
ovala k legendární ásti tradice a historie církevní. Proto také kon-

gregace obadní zanášejíc se plánem spraviti dnešní ímský
breví vyzvala úedn Dr. Grisara, aby prací opravných se súastnil

a pi díle tom radou i skutkem nápomocen byl.

Katolické i liberální hsty nmecké upínají ku jmenování dvou

pražských svtících biskup (vedle svt. bisk. msgr. Kalouse!)

jednoho echa, jednoho Nmce, všelijaké politicko- církevní kombinace.

Zvlášt biskup Dr.Frind, jenž pedloni vytasil se ku sporm o jazykových

naízeních s rozluštním se stanoviska katolického (!), jest politickou

osobností, v niž Nmci katolíci skládají velké nadje. Jinak jej chválí

jako ueného a pehorlivého muže, u nmeckého knpstva velké oblib

se tšícího, jenž zvlášt v hospodásko-socialních proudech moderních

se dobe vyzná. Tší se tudíž, že vyvstala v nm proti hnutí „los von

Eom" mocná síla a autorita. Jeho politické stanovisko v otázce národ-

nostní bylo vloni ostatn v „Hlídce" posouzeno, ovšem stigmatisováno

jako nacionalní sic a šovinistické, ale ne katolické. Stanovisko jeho

však v nmeckém kléru v Cechách nejen opanovalo, ale dle všeho

i pedstiženo bylo. — Šastní ddicové rakouského katolicismu, sotva

poddili první odpadky, už se dostali spolu do sporu: starokatolíci

vyítají evangelíkm, že agitují i na jejich útrat}' a odpadlíky k nim
se obracející úskon odvádjí.

„Kolnische Volkszeitung" uveejuje seznam íšsko-nmeckých
pastor-vikáu, kteí za poslední dobu, co hnutí „pry od íma" trvá,

do Rakouska se nahrnuli. Dle úedních výkazv „evangel. Bundu" jest

jich dosud ve všech zemích rakouských 56! A to v Cechách 18, v brzku

bude 24, na Morav 9, ve Štyrsku 11, v Korutanech 5, v Dolních

Rakousícb 4, v ostatních zemích 3! Prusko, které netrpí ve svém kraji

ani domácí katolické knze, jsou-li to náhodou jesuité, které vypovídá

slovanské knze, jdou-li jen mimoádn na as pastorovat mezi své

krajany v dolech westfalských pracující, to Prusko, které by s krvavou
hlavou vyprovodilo každého katolického knze (i neknze), který by
z Francie opovážil se pijít do Elsaska a Lotrinska a hlásat tamním
protestantm „los von Wittenberg" — totéž Prusko považuje to za své

právo vysílat celé zástupy svých emissar do nešastného, dobrodušného
Rakouska, aby tu pracovali „pour le roi de Prusse". V této trpné
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záplav pruských pastoril spoívá ústupek KOrbrv Wolfovi uinný, aby
upustil od obstrukce a kiklavýcK protidynastických a protirakouských
demonstrací.

Koncem ervna projednávána ped mohuským soudem ža-
loba královéhradského p. biskupa proti redakci frankfurtské

„Kleine Presse" a viesbadenského „Freidenker™. První asopis uvoliv

se ku prohlášení, jímž odvolává urážlivé tvrzení, složiv pokutu a za-

plativ útraty, sproštn obžaloby; druhý však trval na tom, aby se

projednalo celé pelíení. Oba listy uveejnily vloni („Freidenker" pvodn}
za píležitosti Hilsnerovské nálady lánek plný útok na p. biskupa
královéhradeckého za to, že prý z kazatelny prohlašoval rituální vraždu
u židu za nezvratné faktum. Rozsudek znl v ten smysl, že redaktor
„Freidenkra- nemže sic býti odsouzen k vzení, ponvadž se jedná
v lánku jeho o pouhou výmnu myšlenek dvou protivných nábožen-
ských smr, že však nic z toho, co uvedl jako fakta o p. biskupu
Brynychovi a jiných, pravdivo není a chová v sob povahu urážky,

odsouzen redaktor k pokut 500 marek a uveejnit rozsudek v list

svém. — Ta systematická pohotovost židovské organisace, jak se uká-
zala v Hilsnerov processu, ve své výtené psobnosti se pece aspo
na jednom míst zmýlila.

„Rozvoj*^ nesouhlasí s názorem minule i ostatn jen docela mimo-
chodni proneseným, aby místo na synodách sociáln vzdlávací a

tedy jaksi veejnjší záležitosti knžstva projednávaly se na sjezdech

katolických. Xení prý na nich svobody a volnosti projevu: vše je

naped uchystáno a pipraveno, a to shora. Ovšem také katolické

sjezdy dosud byly vždy více manifestacemi katolického ducha i ka-
tolických názor, ne však parlamentem yro tíbení tchto názor.')

V Kromíži konen ohlášen zamýšlený sjed katolický
pro arcidiecesi. ba i pro celv národ eskoslovanský. Sjezd bude se

konati ve dnech 25. až 27. srpna. Ze stran liberálních, jak pirozeno,
už se podniká proti sjezdu válené tažení, kteréž zstane ovšem jen
na papíe; prutidemonstraní tábor lidu. kterv touž dobou chtjí po-

ádat, když nelze v Kromíži, aspo v nkterém okolním mst
eském, nic ovšem neznaí, leda prutidemonstraci. Jaký je pracovní

program sjezdu, výbor pípravný dosud nesdlil. Obdobn s eským
ml se konati i nmecký katolický sjezd (moravský jen) v Olomouci.
Zda k nmu dojde, nevíme.

Xedávno vyslovila iutelligence šáryšské stolice v Uhrách svému
prešovskému biskupu Dru J. VáKniu (eck.- katol.) svou od-
danost a uznání, aby paralysovala útoky, jakým vydán byl vloni,

když beze vší výtky a všeho stíhání vinník vrátil pouze bez puznámky
usnesení jisté konferenci knžské, jež urovalo, aby protokoly kon-

') o jiných otázkách, na p. o synod atd s ^>Rozvojems ktciy bez podiážd-
nosti a rozilenosti nedovede psáti a bez náležité znalosti vci jenom nakvašen kolem
sebe mlátí hlava nelilava. polemisovati nehodláme. Nevíme ani. jak lze pi tch mravo-

kárnych aspiracích se svdomím porovnati ty nadávky (ne kritiku, obyC-ejné nadávky)

otiskované napoád proti církevním pedstaveným.
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ferencí koron) dkanských psaly se i v ei rusínské. Neobvyklé
mezi rusínským sjednoceným klérem toto probuzení vlasteneckého v-
domí až k takovému kroku uvedlo tehdy žido-raaarské státníky a

novináe v hotové teštní a vina se na nk(iho svésti musila.

Rožavské biskupství slavilo tento rok }251eté jubileum

svého trvání. Ve spisu jubilejním, v nmž vyliuji se officieln osudy

diecese, uvádí se jako jedna z pedních zásluh, že v posledních Jetech

polovina slováckých farností petvoena v maarské. Ze stanoviska

náboženského to znaí, že na 60.000 slováckých duší zbaveno ovoce

z uitelského a apoštolského úadu církv^e plynoucího: nebo na ma-
arská kázaní nechodí, nerozumjí jim. A až tolik budou umt po

madarsku, že by porozumli, to už budou z nich kutí liberali. A to

v kraji, jenž jen z polovice je katolickým, se oslavují takovéto pokroky!

Xa 29. srpna svolává se sjezd kléru rakouského (bezpochyby

jen nmeckého) do Vídn, aby porokoval o palivých záležitostech

kléru samého: mezi jinými na hlavní místo postaveno pojednání: jak

eliti hnutí „pry od Eíma". Le širším asi dílem jednání sjezdového

bude jiný bod: porada o tom. jak upraviti právní ochranu kléru proti

útokm všeho druhu, a otázka kongruy.

Spory t e r s t s k ý c h 1 i b e r a 1 s tamním p. Id i s k u p e m
Štrkem priostily se po Božítlových resolucích mstské rady. vy-

stoupením faráe rojanskéhc Jurizzy f! > proti rojanským Slovinem.
Už vloni byl fará Juica pro své neknžské urputné chování ku
vtšin svých farník od konsitoe biskupské pokárán, a tehdy z do-

nucení vyhovl (jednalo se o svcení kostelního praporu slovinského, jež

nechtl povolit!). Když te opt pokusil se úpln odstraniti, pes zákaz

konsistoe, bohoslužby" pro Slovince, byl suspendován Fará Juica
ovšem cítí, že má terstské panstvo na své stran a že jeho biskup,

tebas hájil vc docela spravedlivou, pece nahoe zastání nenalezne!

Nedávno oznámené hromadné pestupování ku pravoslaví v Rojanu
bylo už následkem tchto spor faráe Juric}" se Slovinci rojanskými.

Biskup zasáhl tedy trestem svým v záležitost, až už detrimentum
reip. bylo zejmé a veliké. Ale i te asi bez úinku.

Slavnosti Cyrillo-Methodjské letos ponkud okázaleji

rozezvuely se v Praze. Bylo v tom zase trochu sblížení duší mezi

Moravou a echami. V Cechách jsou stále ješt mysli všeobecnosti

píliš odcizeny památce našich spolených vrovst. V každém národ
žije památka prvních apošt(jli\ mohutnji a zachovaleji než v národ
našem. Pes všecko svoje státoprávnictví a dušování se jednotou celého

národa — nedospli jsme ani tak daleko, abychom poátky své kultury

kesanské jednotné pojímali a oslavovali. Svatí Cyrill a Method po-

necháni proto nadále jen zemskými patrony moravskými, v Cechách
si vedou ten den v kalendái jiné svaté. Snad se eští páni biskupové

odhodlají napraviti toto opomíjení.

Také v Éím díve ješt než encyklika „Grande munus" jako
velký in pízn ke Slovanm nynjšího papeže Lva XIIL slavená,

dovršila stái na malé jubileum svoje, vystrili nám svátek sv. Cyrilla
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a Methoda, a v lekcích teme, že svátek ten Leo XIII. „ad universam
extendit ecclesiam", a položili na ten den svého vlašského krajana
sv. Antona Marii Zaccariu, jenž pes všecky své výtené iny pece
pro všeobecnou církev nemá zdaleka toho významu jako dva svtci,
od nichž celá stední a východní Evropa pokesfanéna. A prázdných dn
bylo v dob té poátkem ervence dosti, kam by se svátek sv. Ant. M.
Zaccarie dal vhodn umístit. Ale v Kim už se asi té své „pízn
k Slovanm" pejedli, i jí odjakživa tolik mli, že jim ani nenapadlo,
že by nám ubližovaH! V Krajin pan biskup Jeglic postaral se aspo
o to, aby pro jeho diecesi svátek sv. Cyrilla a Methoda povýšen byl
na duplex I. cl, aby nemusil uhýbat; zdaž v jiných slovanských
diecesích totéž uinili? Jiná ješt stíhá nehoda naše svaté vrovsty
i v dalekých vlastech našich: slaví je v rzných zemích slovanských
v rzné dny. Katolická církev pvodní den 9. bezna zamnila 5. er-
vencem, pravoslavná vybrala si 11. (24.) kvtna. Ani jeden ani druhý den
není nijak pípadný a se žádným památným dnem jejich života nesouvisí!

V jakém znamení se mají konati Husovy slavnosti, nesnadno
uhádnouti. Kealisté-helveti oslavují Husa jakožto „protestanta", a ovšem
jsou víry jeho daleci; na oko realisté zbožují jeho mravní výsost,

bezúhonnost a charakternost. ale kdyby byl umel v katolické církvi,

špinili by jej jako jiné. Mladoeši a Sokoli oslavují jej jakožto svobodo-
myslníka, snad i protiklerikala, akoliv ani nevdí pro, nebo jím nebyl.

Jiní z rzných tábor jej oslavují, že se dovedl vzepíti autorit —
oslava to velice povážlivá, nebo není jen autorita církevní! a když se

vzpoura proti autorit postaví za princip charakternosti, pak jsme se octli

na pd velice nebezpené, kde jen kluci mohou kieti „na zdar",

a nikoli mužové, otcové ... V Brn oslavovali Husa národní socialisté

s Dr. Iškou, který prý v tu dobu také chodil po kostelích na katolická

kázaní. Celkem jsou to umle vyvolané demonstrace proti katolictví

a Církvi, Hus, jeho osoba a uení jest pi tom zcela vedlejší. S naší

strany pojímá se vc ta píliš vážn, jak daleko nezasluhuje; nejlépe

konati svou povinnost a provokace ty ignorovati.

Kus podaeného eského farisejství ukázal se beztoho

zejm v oslavách Husových. Po jedné stran vydáváno heslo, že

oslava nemá býti okázalá, že má býti bez fánglíek, bez svíiek — to

byl jako štulec nadlovk proti obyejným eským nadšencm, zvlášt
klerikalním. Podruhé však usilovn agitováno, aby byly ill miinace,

hry atd., tedy jak u obyejných slavností. lovk si to mohl ostatn
již naped vypoítati: tihle živlové, kteí Husa oslavují, že by dovedli

sejíti se k njaké tiché, duchovní slavnosti?! Okázalosti mlo býti hodn
a všelijaké — ale že se nepodaila, jsou hrozny kyselé.

Jaké duchovní ctitele Hus má, vidti také z rozprav o spisech

jeho a jemu píbuzných. Praobyejné pravdy kesanského života, jež

každá trochu zbožná babika dávno si odíkává nazpam, uvádjí ony
duchovní hluboké ctitele Husovy v ekstasi. Vidti, že celý as nevezmou
duchovní knihy do ruky, proež jest jim každý nábožný výrok Matje
z Janova, Husa, Chelického atd. tak hrozn vznešený a dojímavý.
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Hodí se k tomu docela, co „Švanda Dudák" (. 21.) otiskuje

z „Oasovostí": „Do Prahy se vrací nová generace mladých lidí. Pocítíme

mravní výsledky footballové hry též na našem zápasišti duchovém,

národním a osvtovém? Z Anghan jde tolik dvry a nadje i v náš

eský svt . . . Letná a híšt londýnská a cambridgeská se stýkají . .

.

A vzpomínáme si: ve trnáctém století z doteku anglicko-eského povstala

nejslavnjší doba našich djin — doba husitská..."
Malicherné ale symptomatické ukázky, jak se proti kl e íka-

li smu bojuje, vidti ve Stránského brnnských Lidových Novinách.

Hostinský Besedního domu, vru ne klerikal, umluvil si s vojenskou

hudbou na sobotu veer 13. ervence zahradní koncert. Týž veer
poádal brnnský „Sokol" slavnost Husovu v místnostech u zahrady.-

Najednou perušena hudba asi na hodinu, obecenstvo ovšem reptalo

proti bezohlednosti takové. Velice pekvapeno bylo však, zvlášt tch
nkolik klerikalu mezi nimi, v pondlí zprávou, že vlastn koncert

poádali — klerikalové na truc slavnosti Husov, o které práv tak

málo vdli, jako o tom, že pestávka byla uinna vlastn k vli

slavnosti té a že potlesk, jímž hudbu vybízeli dále hráti, byl vlastn

demonstrací proti slavnosti. Vru židovská to fantasie a šikovný pemet
vci, hodný liberální drzosti. Za to, že neoprávnným zpsobem dovolí

si pokoutn vymoci perušení veejné zábavy, nadají úastníkm nic

netušícím a svého práva se dovolávajícím, že je vyrušují.^— Dle týchž

„Lidových Novin" (. 160) ptal se kluk redaktora p. Štchovského,

pro p. arcibiskup Dr. Kohn nenosí vousv, a jsa nástupcem svatého

Methodje. Pan redaktor prý hochovi za to nadal „hloupých kluk",
a odpovídá, že p. arcibiskup „má tolik starostí, že mu nezbývá asu
na pstní vous". Co mu kluk na tenhle „vtip" ekl, p. redaktor se

nepochlubil; zajisté, že jej nazval velmi — vtipným redaktorem! —
V „asu" zase jakýsi hlupáek v obrázku o pouti napsal, že si pout-

níci ráno nakoupili odpustk pro odpolední prostopášnosti. Což pak

pestoupení k helvetství tak ohlupuje?! Ci to má býti také rachejtla

na oslavu Husovu? Chudák!
V obecné obviování knžstva pedhusitského vpadají také hlasy

s naší strany („Rozvoj") deklamujíce o hrozné zkaženosti jeho. Vidti,

že se ani naši žurnalisté niemu neuí a jen po nepátelích papouškují.

Tadra uveejnil soudní akta pražské konsistoe, pi nichžto

jsme opt a opt upozornili, že neodvodují takových obvinní — ale

marn. Jako arcibiskup Jenštejn, tak i knžstvo tehdejší musí býti špatné,

proto že to jedenkrát bylo napsáno a proto že by Hus dosti nevynikl.

Katolická církev na Balkán nacházejíc se vtšinou ve

vedení vlašském (v Albánii pod rakouským protektorátem sice, ale

vedení je vlašské), asto doznává a dle všeho ne bezdvodn, útok
nenávistných se strany slovanských národ pravoslavných. Katolíci

jediní v Turecku ješt jakž takž ucházejí veejnému pronásledování

moslemín z té asi jednoduché píiny, že pro svou ídkost jsou lidu

tureckému nezvstní a nenápadní. Snad už i to staí, aby upadali u pro-

následovaných kesan v podezení, že jsou s Turky. Le ješt i tžší
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obvinní na n vrhají. Tak v posledních bouích proti bulharským
kesanm v Macedonii obviovali sjednoceného katolického biskupa

Epifania v Kukuši a na Solusku, že udával Turkm sám jednotlivé

osoby bulharské, hlavn knze a uitele jako podezelé ze spiknutí.

Už prý i díve nadržoval Srbm (kteí umle tvoeni na Solusku)
proti Bulharm a i s Eeky se spojoval proti svému pravoslavnému okolí.

Islám sám v Turecku probouzí se k novému fanatismu. Z Caihradu
zakázáno mosleminm míti kesanskou posluhu, kesanské chvy a

kesanské uitelky k dítkám tureckým. Ve Starém Srbsku propukla

nesnášelivost mohammedanská ve zejmé násilí. Tamní úedník turecký

(mutesarif) zakázal prizrenskému arcibiskupovi vysvtit v Prištin Srba

Popovie na knze, a mimo to kázal zavít všechny pravoslavné chrámy
v Prištin a Kolašín s okolím. Nad to asté jsou z poslední doby
pípady, kdy zvlášt dítky a dívky pravoslavné uneseny a násilím

donuceny k islámu. Protesty patriarchy eckého v Caihrad a ruského

vyslance Zinovva zstaly bez úinku proto asi, že turecká vláda nemá
albánské hnutí v moci.

Z pátelství mezi italským a ernohorským rodem panujícím

vzešla stavba nového katolického chrámu na Cetyni; chrám,

vlastn jen kaplice, na niž pispli biskup Strossmayer a Propaganda

po lO.OOO K, zasvcen sv. Antonínovi a stavn ímským stavitelem

Corradinim. Nadšením a láskou však asi nepatrný tento stánek katolický

obyvatelstvem a dvorem cetyským zahrnován nebude.

Kurie ímská zahájila prý jednání s Vysokou Portou v Caihrad
o znovuzízení katolického patriarchátu caihradského a

nkolika biskupství katolických, jichž titul vede dosud církev katolická

jako biskupství in partibus infidelium.
V Poznasku zatažena od hakatist te i církev do násil-

ného pronásledování, jako poslední útoišt, kdež polština nalézá ješt

veejného použití. Není to sice nová fase boje, vždy dlouho už knží
polští s arcibiskupem hnzdenskopoznauským v ele napadáni a osoo-
váni od germanisator jako píliš neohrožení a také neodvislí a svobodní

hajitelé polské národnosti. Studtova naízení, aby i náboženství vy-

uovalo se po nmeku (a ne po polsku, jako dosud) — aspo na

nkterých školách provedené — znailo poátek urputného boje na

církevní pole peneseného. Le úady podízené jdou i dále. Když
19. ervna fará Nižinský v msteku Dobících pipravoval žáky

polské ke sv. zpovdi v kostele, vtrhl tam místní starosta s etníky

a jal se vyšetovati hned dítky i faráe, a zakázal, aby polská škola

zaizovala se v kostele. Protest arcibiskupv proti starostovu jednání

neml u vyšších úad žádného úinku. Proto obrací se arcibiskup

Stablewský pímo na soud s žalobou proti starostovi pro rušení nábo-

ženského úkonu. Dobíce jsou mstekem, smíšeným, v nmž vtšina

jest protestantská a tudíž i nmecká. — Na poutích sbírá policie a

etnictvo kramám všecky polské knížky a písn nábožné i svtské.
— Proti arcibiskupovi Stablewskému samému rozpoutal se nedávno

novináský boj za to, že pozdravil polský sjezd stídmosti zvláštním
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listem a poslal spolku stídmosti své apoštolské požehnání. V list arci-

biskupov vyítali mu zvlášt, že mluvil „o pecházení polských statk
do rukou cizinc". Tmi cizinci cítili se Nmci doteni. Le na konec

se ukázalo, že slova arcibiskupova byla tendenn potvrzena a pe-
kroucena.

Zákon proti kongregacím schválen i senátem 23. ervna,
a to 173 proti 99 hlasm, tedy skoro dvoutetinovou vtšinou. Mezi

Vatikánem a vládou vymnno nkolik depeší, jimiž papež snažil se

získati na vlád pro ády ješt nkteré úlevy dle zákona pípustné.

Kechce sv. Stolice petrhnouti ani po zákon tomto styky své s Francií,

také o odvolání nuncia paížského není ani ei. Sv. Otec vydal v zá-

ptí za schválením zákona í'29. ervna) list k ádm, v nmž tší

je a napomíná k lásce proti nepátelm a utiskovatelm, aby nedali

se strhnouti k inm hnvu a msty; zárove však, aby pevni a silni

byli v dve, že Pán i zástupce jeho na zemi a celá církev je pi
nich a s úctou i vdností k nim pohlíží. — ády, které mají nadji
na svolení vlády, obrátí se asi o autorisaci státní; vláda nepovolí další

pobyt ve Francii Jesuitm. Assumptionistm, Eudistm a možná
i Dominikánm init bude obtíže.

Eímská židovsko liberální „Tribuna" vznesla nedávno otázku,

nebylo-li by záhodno, aby stát vyal ze správy církevní
katakomby a nkteré jiné starožitnosti církevní, ježto prý správa

Vatikánu jest nedostatenou jak finann tak administrativn, aby tak

dležité památky ímské dstojné uchovala. — isávrh ten jest velmi

špatn odvodnn, nebo dvody platí spíš o opané stran, státu, než

o církvi. Stát, který ml se svou správou museí a naleziš starožitnických

poslední as tolik skandál, sotva dokáže ped svtem, že on bude
lepším správcem než církev. Také uenci a starožitníci po všem svt
by asi bez rozdílu vyznání pozd ihli hlasu proti takové usurpaci ímské
vlády, jež by znamenala ve všem ohledu zhoršení studijní píležitosti

a poklad vdeckých.
Jak se „ri tualism us'-. toto „ímanství" bez papeže vzmáhá

v Anglii, dovodil nedávno francouzský protestantský denník „Sicle".

Anglikánská církev má celkem 14.000 chrám ve Velké Britanii.

R. 1882. kadilo se jen v 9, dnes už ve 38 1 chrámech; mše po ímsku r. 1882.

sloužena ve 123, dnes ve 613 chrámech; bohoslužebná zvláštní roucha

oblékali knzi r. 1882. v 336, dnes ve 2026; v roce 1882. nepidávali
pi poslední veei v žádném kostele vody do vína, dnes to iní po

ímském zpsobu ve 4030 chrámech; vbec r. 1882. bylo jen 258

i

ritualistických chrám, dnes je jich už 8183! Oba hlavní hodnostái
církve, biskup londýnský i arcibiskup canterburský jsou ritualisté. Ne-
zadrží-li nic toho hnutí ritualistického, skoní brz}" celá státní protestantská

Anglie v „papismu" — koní svou úvahu „Siécle".

Ve Spojených Státech jsou už dávno katolíci nejmohutnjší
církví: ítají na 12 milion duší; proti nim stojí 17 milion duší

v protestantských sektách druhu nejrznjšího zapsaných. Silnjší nad
všecky církve jest však poet — pohan ve Spojených Státech. Na
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O milion obyvatel není vbec zapsáno do žádné církve, a z tchto
50 milion jist 20 jich vbec není ani ktno a nevyznává vnit ani

zevn žádného náboženství.

V „Rusském Vstníku" ísle ervnovém A. T. Vinogradov vy-
vozuje, že národnímu duchu ruskémvi odpovídá jedin pravoslaví,
a ono že musí se státi osnovou ruského nacionalismu. Dle
otepaného solismatu historik protestantských: romanismus se projevil

v katolictví, germanstvo v protestantismu a Slovanství v pravoslaví,

podpírá Vinogradov dvody historickými i metafysickými obdobné
tvrzení svoje. Svým pravoslavn vytvoeným svtovým názorem liší a

ješt více lišiti se bude ruský lovk od západních národ, jejichž

osnovou kulturní je katolictví a protestantství. Faktorem kulturním a

historickým u tchto dvou vyznání jest nauka o všemohoucí a nezbytn
psobící milosti, jež sestupuje na híšné, mravn nemohoucí a slabé

lovenstvo, psobící jím jako nástrojem úpln passivním. Po smyslu

východního názoru však faktorem historie jsou i božská milost i lidská

svoboda, a to v takové harmonii, že ani milust neopanovává a nelnutí

lovka, a i lovk jest dosti silným, aby mu v mravním jednání jeho

nebylo teba milosti jako nezbj^tné. Pravoslaví proto má v^'sokou kul-

turní cenu, urujíc lovka nositelem tvrí sily na zemi; pedpisuje

tudíž lovku rozvíjeti pirozené síly v empirických podmínkách
života až do výše božské mohutnosti, aby nebyl otrokem tla a svta,

ale heroem ducha, skuteným tvrcem nové, lepší skutenosti. — To
je divn nepochopená nauka o milosti Boží, a to stejn nepochopená

a zvrácená pro všecka ti vyznání: katolické, pravoslavné i evangelické!

Ostatn, že by nauka o milosti kdy v které církvi byla bývala tak

mocnou, že by celé historii a celé kultue byla dodávala i mohla do-

dati svého rázu, to je pehnáno.
Ve „Slovanském Vku'* vídeském po mnoha láncích o kleri-j

kalismu a papeženství a latinismu a podobných terminech, jakými!

pravoslavní i nepravoslavní pisatelé se ohánli, došlo ve 24. ísle i naj

rozumnjší nazírání na náboženství ve slovanské otázce. Xjakýj
J. V. Kamen-skv (odšský Cech?) píše tu o „klerikalismu slavjanotil~,j

kteí slovanskou otázku jinak nepojímají, jako s hlediska pravoslavného.

Dokud všichni Slované nebudou pravoslavnými, dotud pro n otázkž

jednoty a vzájemnosti slovanské nebude rozešena. Kamenský po-

ukazuje na nemístnost, zkoprsost a nesnášelivost tohoto klerikalismul

moskevských panslavist. První popud ku slovanské vzájemnosti, prvníj

myšlenka sjednocení všeho Slovanstva vvšla z ad nepravoslavných:f

katolík a protestant slovan-ských. První soustavn pracující panslavistaj

byl katolický knz Charvát, Jurij Križanic. Slovanské vdomí naj

devní Rus ješt spící a ujamenou nosili katolití Poláci: tak Matji
StrN-jkovskv v XVI. století a Františkán, Vojtch Debolecký v XVIIJ
století. Ba slovanská idea byla v Polšt tak populární, že v dob
zlatého vku literatury polské táhne se jako ervená ni všemi útvorj

nejvtších polských básník. Katolití Jihoslované a katoHtí Poláci

první snili o veliké íši slovanské, Poláci ji ovšem uskuteniti chtli
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pod svvm žezlem — jako dneSní Rusové pod svvm. — Lee už ostatní

stati téhož ísla, zvlášt redaktora Verguna samého jdou vpí všem
tmto rozumným náhledm. Jako vbec, kdykoliv ruské pravoslavné

a konservativni listy mají píležitost zmínit se o nás« Ceších na p..

skoro nikdv se to neobejde bez njakého štulce papismu nebo vzdechu,

v jakém otroctví to úpíme, a že ani panu lékoví ani jeho ruskému
pomocníku a patronovi Kirjevovi se to nepodailo z utroctví toho nás

vvtrhnoutil

Vda a umní. esky snm dovršil letos — ne ovšem bez od-

poru Nmc — velkomyslný dar mocnáv na zízení umlecké
galerie v Praze, zaízením umlecké komisse zemské, pro niž

ron se bude povolovat dotace 20 000 korun na podporu umni. Pod-
poru umlcm bude komisse dávati tím zpsobem, že bude zakupovati

pro umleckou galerii díla jejich. Jinaká podpora je vylouena, jakož

i vyloueno jest pro výpomoc z okamžité tísn umlcovy koupiti jaké-

koliv dílo jeho. Povinností komisse bude tedy kupovati díla v pravd
umlecká. Ze toho za tch 20.000 korun mnoho nepokoupí, jest jisto.

Ba mnohdy by se státi mohlo, že ani jediné lepší dílo za celý obnos
ten nedostane, proto povoleno komissi ve statut jejím, kupovati vtší
a dražší díla na splátky roní. — Komisse bude míti dva odbcrv:

sochaský a malíský, len bude poet neuritý, z nichž ti budou
jmenováním svým závislí na zemském výboru (pedseda jako len
zemského výboru a dva odborníci jmenovaní. Zákup umleckých dl
bude se initi na výstavkách zemských komissi k tomu cíli p 'ádanvch.

-eský Lid" ukonil desátý roník. Z dvoumsíníku má se

nyní státi msíník o 10 íslech ron. Redaktoru p. Dru. . Zíbrtovi

i nakladateli Simákovi lze z toho srdce blahopáti, že svízelnou dráhu
šastn urazili, nevnivost proti „. Lidu" vzniklá na stran stoupenc
Károdopisného Sborníku snad nebude škodliv zasahovati do rozvoje

žádného z obou ve svém zpsobu cenných asopis.
Tak zvané ,,užité umní*^ eské, jemuž se dostalo nedávno

v londýnském ,.Studio" velmi lichotivého ocenní, nemá dosud svého
organu, nebo „Volné Smry-, kam se po vtšin uchyluje, jsou vlastn
listem mladé školy malíské. — V Krakov tvoí se práv družstvo,

jež si obírá úkol. šíiti a podporovati užité umní ("^stosovaná sztuka"

)

a zíditi pro n zvláštní organ. Tím Poláci budou o krok ped námi.

Ve své etné .šlecht a intelligenci mají také ovšem obecenstvo užitému
umní pístupnjší než my.

Zanikající Spasoviovo „Ateneum" míní vzkísiti varšavský
advokát a literát Dr. Emil Weydel, tak že by jeden z nejlepších vde-
ckých asopis polských byl literatue uchován. — Xový list literární

chystá básník a žurnalista Ivovský .Tan Kasprowicz: ..týdenník spole-

ensky-literarní ve velkém slohu", jak sám oznamuje, první to vtší
belietristický list polský v Halii, jsázev hstu -Prad" (Proud; znaí
už. že se bude bráti smrem moderním, a zas asi ne tím. iímž se
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brala dekadentská ^Iris- Ivovská. — Varšavské „Kíosy" stah' se opt
illustrovanvm tydennikera. jako kdysi byly a vrátily se pod redakci
Bartoszewiczovu. Ped nkoliknácti letj' bvlv literárn umleckvrn
týdenníkem nejvýše mezi polskými cenným. — Tvdennik varšavskv -

-Ekonoraista" od poátku roku vychází jako kvart^lník ve velkvch
svazcích, na zpsob nmeckých sociáln národohospodáských „Jahr-
bíicher", shromažuje v sobe práce tžkého vdeckého obsahu, ale

i trvalé cenv.

Paderewského opera „M auru" dávána 1 7. ervence také

v Krakov u pítomnosti mistra a za nekoneného jásotu obecenstva.

Dával ji sbor Ivovský, který pohostinou hraje ve Krakov. V ovacích

skladateli chtl Ki^akov, svým umleckým vkusem vhlasný, ped-
stihnouti všechna ostatní msta. Lvov i Varšavu. — Kritik hudební
prvního jména Ludvik Hartmann oceuje v berlínském divadelním
-Biihne und Welt- Paderewského a jeho operu takto: „Svou arovnou,
delikátní hudbou salónovou, svými variacemi úchvatných forem, svými
tanci polskými, fugami, toccaty. koncerty f-moll legitimoval se Paderewskv
dostaten jako znamenitý hudebník, a jeho „legenda" i „melodie'*

získaly si slávu celého svta. Ale opera jeho dokazuje ješt více. Ona
dodává mu známku pravého tvrce v protiv ke kompilátorm. Možno
zcela opravdov íci: _Ex Oriente lux." L'mní západu, nevyjímajíc
ani francouzského, vtipem a duchem jiskícího, má na sob známku
únavy a perafinovanosti. Východ za to. plém slovanské má v sob
svžest a sílu mladosti. Se stanoviska politického snad je to Germansvu
nevýhodné a nemilé, ale z umleckého pokladu národ východních
teba raziti pravý dobrý peníz a pijímati je jako takový ve smn
národ. — Samu operu Mauru porovnává Hartmann s Lohengrinem.
ale pece Paderewský nemá nic spoleného s Wagnerem, má svj
sloh vlastní.

V .Kuryeru Warszawském " sdluje jeden ze spolupracovníkv,
že nejznamenitjší dnes hereka nmecká Agnes Sorma jest p-
vodem i cítním Polkou (rozená Zarembová v prus. Slezsku). Sormová
zavítavší ped nedávném do Paíže klidila pes to. že hrála nmecky,
ohromný úspch, a Paíž nerada se nadchne pro cizí umlkyn. U po-

rovnání s žijícími asto jmenovanými um°lkvnmi západu francouzskou

S. Bernhardovou a vlašskou Eleon. Duseovou má Sorma, stejné

jako druhá vvnikající hereka polská pí. Helena Modrzejewskái
neskonale silnjší a širší škálu citu, mkkosti a hloubky duševní.!

Západ svou rafinovaností, silou vášn mnohdy až v hrubost pecházejícíj

vyniká ve svých slavných silách dramatických. Xovou. mnohem zá-|

mluvnjší hru vnáší do umní mimického nov se probouzející sílyj

slovanské a hlavn severoslovanské. nebo jen o tch dnes e býtij

mže. S hlubokostí duševní pojí se u slovanských umlc koúzelnýj

nádech poesie, jež zvlášt vvtvory jejich iní nezapomenutelnými.

Rusínské divadlo obsadilo ve Lvov tentokrát pi své m-

'

síní saison scénu Skarbkovu. již mstská rada mu ochotn zadala.

Sbor halisko-rusínský, jakož i maloruské zakordonové sbory divadelní
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jsou vesms koovnými dosud; neudrži si obecenstvo rusínské ješt

nikde stálého divadla. Repertoir rusinsky pozstává ponejvíce z lidových

her. beze všeho moderního nádechu, ješt všechno v blažené prostot

tebas mnohdy i silné a pohnuté dramatinosti j našich dob ped-
beznových.

Na haliském snmu letos v komissi školské došla na petes
otázka klassických jazyk na stedních školách. A proti tm,
kdož vvmítiti by chtli etinu jmenovit ze škol stedních, ohradil se

hr. Vojt. Dzieduszyeki tím dvodem, že národ jako je polský nesmí

svému žactvu snižovat úrove vzdlání, už proto ne, aby mu zajistil

pístup na university západoevropské, na nž polská mládež mnohdy
je nezbvtn odkázána. Eetin se dnes vyuuje na gymnasiích všech

západoevropských stát, pouze v Uhrách, v Srbsku a Bulharsku jest

etina nezávazným pedmtem, nikdo však neekne, že bychom se

mli íditi podle školství tchto národ.
Mezitím, co tato slova, a celkem správná, pronášena na snmu

haliském, dohotovována práv v sousední íši ruské, a tedy i pro

nejvtší díl Polák reforma stedního školství, pi níž klassické jazyky
ne-li vyloueny, tedy znan obmezeny, a etina možno íci pímo
vylouena.

Komisse utvoená pro pemnu školy stední na Rusi
zahájila s'é rokování 10. ervna a po msíci 7. a 21. ervence pinesl

„Pravitelstvennyj Vstník" už první zprávy o rázu a konen celou

reformu. Gvmnasia ruská v dosavadním svém stavu nepestávají však
nadobro, nýbrž pt jich bude uchováno s dnešní uebnou osnovou, jen

ponkud pozmnnou v reáliích a státovdeckých naukách: zstane
však latina i etina, latina od první tídy, etina od tetí jak u nás).

Tchto pt gymnasií bude: v Petrohrad, Moskv, Varšav, Kyjev a

Jurjevu, v každém míst po jednom. Ostatní všecky stední školy

v celém Rusku budou uvedenv na jednotný typ a jejich ráz bude
takový. Místo gymnasií a realek bude stední škola jediná o sedmi
tídách. První ti budou nižší, druhé tyrv budou vvšší stední
školou. etina odpadá jako povinný pedmt vyuovací, latin pak
uí se až ve vyšší stední škole, t. j. od tvrté tídy poínaje, ale jen
u tch žák, kteí si toho pejí, kteí totiž chtjí pak nav.štvovat

universitu. Kteí universitu navštvovat nemíní, pro ty i latina od-

padá. Za to tito uí se zákonodárství a vlastivd po celá 4 léta. Za
to vyuovati se bude povinn dvma živým jazykm franin a nmin,
a to tak, že žáci a rodie budou míti volbou mezi obma už v první

tíd: kterou zvolí od první tídy, ta bude hlavním jazykem cizím

pro n. Druhé pak zanou se uiti až od tetí tídy. Jazyk ecký a

anglický jsou pedmty nepovinnými, jimž se vyuuje tehdy, když se

pihlásí dostatený poet žák, když je po ruce schopná síla uitelská
a dostatek prostedk na remuneraci tohoto mimoádného vyuování.

Místo odpadlých jazyk klassických nastoupí dkladnjší w-
uováni ruského jazyka a ruské i cizí literatury. Z cizích literatur jako
etba uruje se od páté tídy: Odyssea, Iliada, Dante (VI.), Schiller,
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Goetbe, Byron (VIL), Sofokles, Cervantes, Schakespeare, Moliere. V nižší

škole probírá se v jazyku ruském mluvnice tolik, aby do vyšší školy

(IV. t.) žáci vstupovali už úpln jazyk ve všecb jebo zpsobecb ovlá-

dajíce. Ve tvrté tíd pone se etymologií a syntaksí se stálým zetelem
ku staroruským a staroslovanským památkám, v V. tíd poíná pak
slovesnost. Z ruské a staroslovanské literatury se tou (IV.) Ostromirské

evangelium,
^
(V.) Kantemír, Lomonosov, Deržavin, Fonvizin, Krylov,

Karamzin, Zukovský; (VI.) Gribodov, Zagoskin, Puškin, Lermontov,
Gogol, Turgenev, Gonarov; (VII.) Ostrovský, L. Tolstoj, Aleksj Tolstoj,

Dal, Grilovi, Dostojevský, sv. Cyrill a Metbod, letopis Nestorv. Slovo

o pluku Igorevu. Také bistorie zmnna ponkud ve své osnov. V první

a drubé tíd bude se podávat bistorie domácí úryvkovit, v tetí

krátký pebled ruské bistorie. Ve vyšším pak zane se soustavn dle

vk: ve IV. až do dob Karla Vel., v V. až do 15. stol., v Ví. stol. 16.

a 17.. v VII. stol. 18. a 19. z obecné i ruské bistorie.

Z ostatnícb pedmt zaslubují zmínky: fysika podává se až od
tvrté tídy; v sedmé se pednáší kosmografie (hvzdáství). Vlastivda
podává se jen ve tvrté tíd (nelatiníkm), zákonovda pak pednáší se

od páté tídy. Zempisu vyuuje se v pti tídácb (I.—V.), logice pouze
v nejvyšší. V nižší stední škole (I.

—

III.) vyuuje se krasopisu, rý-

sování a kreslení. Mimo to navrženo ješt vyuovati runí práci, vo-

jenským a fysickým zábavám a brána a tlocviku; poádati se budou
vycbázky, sportové cviby. Všecky pedmty zabírají týdn 30 hodin,

ve všecb tídách stejn. Nejvíce hodin (pt a tyry) mají ruský jazyk
a mathematika (latina nebo zákonovda a vlastivda) a ásten jazyky
nové: první od pti snižuje do dvou hodin týdn; druhý od ty do
dvou. Ostatní pedmty mají po dvou hodinách týdn.

Tento tj^pus stední školy zavede se budoucím školním rokem
už pro tídu I. a II., jakož i pro III. a IV, tak že do roku 1905.

budou už stední školy celé dle nové reformy.

K pedloze komisse pipsal car své pání, aby žáci na stedních
školách byli navykáni dobré kázni, jakož i aby bylo hledno k ná-

božensko-mravnímu vychování jejich.

Na oslavu jubilea (stoletých narozenin 1 902) Zukovského
a Gogola usnesla se kyjevská obecní rada zíditi dv chlapecké a dv
díví školy, jakož i dv ítárny lidové a bezplatné.

Msto Riga slavilo 5. ervence své TOOleté založení; na
oslavu uspoádána v Rize výstavka hospodásko-prmyslová a umlecká.

Keramický prmysl ruský, jenž po letoší výstavce zaíná se

živji hýbati, od záí bude míti svj list: „Keramieskoe Obozrnie",
jež bude vycházeti v Charkov.

V severní Sibii nalezen opt trup mamutí ve vném ledu

severosibiské tundry zamrzlý. Z Petrohradu vydala se na místa ta

ihned vdecká výprava akademie nauk; dne 6. ervence pibyla
do Jakutska, odkudž ješt teba bude urazit na 3700 kilometr na
severovýchod. Le výprava doufá ješt letos ped zimou do. tí msíc
dosáhnouti nalezišt mamutího a trup ze zem vydobyti.
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Z ruské polární výpravy (na Novou Sibi) senátora Tolla došla první

zvst ze severu pes Jenisejsk. Sdluje, že došel ku prlivu Tajmurskému,

kde peziraoval; expedice konala výjíždky na ostrovy Nordenskjuldovy,

k ústí Jeniseje a na poloostrov Celjuskin. Zpráva poslána, 16. dubna 1901.

Výprava vyšla z Petrohradu vloni 21. kvtna. Další pou výpravy vy-

mena takto: koncem ervence (až ledy sejdou) vypraví se dále k ústí

Leny, obepluje Novosibirské ostrovy, prozkoumá „zemi Sannikovu" a

ostrov Benetv, naež bude hledt proplouti co nejdále na sever v ne-

známé arktické kraje, a tu si vyhledá místo ku pezimování v letoším

roce. Na rok, až se plavba oteve, popluje výprava nazpt k behu
sibiskému a cestou „Vegy" Nordenskjíjldovy prlivem Behringovým

do Vladivostoku.

Dne 2. a 3. ervence slaveno v Blehrad 25 lete jubileum
války za svobodu, jež v roce 1876. 20. ervna (dle starého kalen-

dáe) vypovzena a pinesla nynjšímu Srbsku konen úplnou nezá-

vislost. Ke slavnosti pozváni všichni bojovníci ve válce oné, jichž se

dostavilo ješt na 400, mezi nimi 25 Bulhar s deputací od vlády

vyslanou, bojovali tehdy všichni Slované spolen za svobodu svou.

Ve velmi zlobném tón obrací se vládní list „Bolgarija" proti
dramatickému sboru srdeckému „Slza i smích", jenž

bere roní státní subvence 60.000 lv, jež jsou zcela vyhozeny. Nebo
první sbor divadelní v Bulharsku skládá se z lidí stedních, vtšinou

bez nadání a též i bez snahy po zdokonalení. Vina je v tom, že celá

tém subvence státní rozdlena na platy hercm, kteí tak berou po

70 až 230 lvech msín ze státní pokladny, a dál se o nic nestarají:

povýšit a pilepšit si nemohou, protn se také vtšinou výše nesnaží.

Z celé subvence státní na vydržování personálu divadelního ztrácí se

55.600 lv, ostatní 8400 lv zbývají na literární podpory dramatické

tvorby. Sbor pracuje stále s deficitem, a ve snažívosti a umleckém
provedení pedí prý jej mnoho venkovské divadélko ochotnické. Mimo
to jako všude v ústavech státních protekní systém mnoho zavinil,

nebo nahrnuli se do sboru lidé, kteí tam ani po mravní a kulturní

ani po umlecké stránce nepatí.

Z národního hospodáství. Zahájené jednání mezi obma
ministerskými pedsedy na Szellov zámeku v Ratotu uvedlo pí-
pravu celních smluv našich už do živého a vážného chodu. Oboje

velká odvtví výroby i zemdlství a te i prmysl už jsou se svými

návrhy hotovy. Vláda má tudíž direktivu, kterou se nebude moci

íditi. Nebo pání obou smr jsou skoro protichdná. Le tentokrát

bude teba zetel obrátiti víc na venek, na plány stát smluvných, než

do vnit na pání domácích výrobc. Stojíme vi Nmecku na dosti

nepíznivém stanovisku. I u nás sic práv v tchto dnech slyšán hlas

(hr. Stiirgk v „Montagspresse"), že Rakousko a Uhry nacházejí se

v tak píznivém postavení jak žádný jiný stát — doplujíce se na-

vzájem jedna polovina s. druhou a jeden kraj s druhým. Rakousko-

Hlídka. 40
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Uhersko mže prý pracovat samo pro svou spotebu a pouhou vý-

mnou zúžit celou výrobu svou. Na vývoz nemusí se vázati, zvlášt

ne na vývoz do západních státu; leda to mže vyvážet, co cizina za

každou cenu od akousko-Uherska koupit musí, a co tudíž pes
všechna cla dobe musí i zaplatit. Tato theorie jest sice „vlastenecká",

ale není pravdivá. Už pohled na ísla našeho v^ývozu staí, pesvdit
nás o jiném.

Z veškerého našeho vývozu šlo na p. v roce minulém

do Nmec zboží za 942 milion korun, ili 48"5''/o všeho našeho

vývozu, to jest bezmála polovice našeho vn''vozu chodí do Nmec. Za
to v dovozu zboží k nám súastnno Nmecko jen 635 miliony korun,

což iní 37"4*>/o všeho dovozu našeho. Náš výdlek v Nmecku
stržený je tudíž u porovnání s ostatními tržišti ohromný. Tebas bylo

Nmecko naším nejsilnjším dodavatelem, jest zárove ješt silnjším

odbratelem. Ta skoro ti sta milion korun „aktivního salda" se ne-

dají na honem vytžit ze žádného jiného tržišt. Po Nmecku jest

nejzávažnjším odbratelem i dodavatelem naším Anglie. V}"voz do

Anglie byl za 201-2 milion korun (— 104'', o), dovoz z Anglie za

149 milion korun {=^ S-S"/©). I tu bylo znané aktivum, ale pece
u porovnání s Nmeckem nepatrné. Jakkoliv zvýšený vývoz na

anglické tržišt nemže nám nahraditi Nmecka. Ostatní pak státy

zaujímají vesms v tržb naší místo nezávazné, každý o sob. Zbývat

na n z vývozu našeho jen 41-l*'/o, kdežto pi dovozu súastnny 53"8Vc-

A odeteme-li Itálii, která v . tržb naší tetí místo se znaným ješt

procentem zaujímá (dovozu 6"7°/o, vývozu 7-6Vo); pak zbude na ostatní

státy z dovozu jen 47'17o ^ vývozu jen 33"5<'/o. ili ostatní všecky

státy pospolu vzaty j.sou v tržb naší silnjším dodavatelem než od-

bratelem, a jednotlivé tvoí výjimku (Francie, Švýcary, Turecko,

Rumunsko, Bulharsko).

Nmecko však vi Rakousku nachází se v posici docela

jinaké. Ve vývozu Nmecka zaujímá Rakousko druhé místo, vyvážit

Nmecko víc do Anglie. Tak roku 1900 vyvezlo do Anglie zboží za

912 milion marek, do Rakouska za 510'7 milion marek, to jest

z celého vývozu nmeckého pipadlo na Anglii 19-.8<'/o, na Rakousko ll^o-

Rakousko tedy v celé vývozní tržb Nmecka súastuje se jen

desátým dílem, za to naopak Nmecko pijímá 48"5''/o ili skoro po-

lovici rakouského vývozu. Dosti blízky rakouskému podílu jsou Spo-

jené Státy (9 8»/o), Nizozemí (8-6 Vo) a Rusko (8Vo, v r. 1899 10-4o/o).

Passivními pro Nmecko, to jest víc Nmecku dodávají než od

nho odbírají jsou pak hlavn tyto státy: Spojené Státy (dovezly do

Nmec za 1.021 milion marek— 17*7 Yo)? Rusko (729-5 milion marek
= 12-7Vo)5 Rakousko (724 milion marek =: 12-6%), Francie (305-5

milion marek = 5 -3
''/o). Za to Anglie je pro Nmecko silnjším od-

bratelem než dodavatelem: pivezla do Nmec r. 1900 za 840'7

milion marek zboží, z veškerého dovozu 14-60/0.

Nmecká tržba jest tudíž mnohostrannjší ve vývozu,

není odkázána z takové ásti na jeden stát, jako naše. Mimo to pomr
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Némecka ke tem státm dovozním: Spojeným Státm S. A..

Ruska a Rakousko-Uherska je^t pomr kupce, jenž dává hodn
utržit. Spolený dovoz do tclito tí stát iní 1309 milion marek,
vývoz však z tclito stát do Nmec 2474 milionu marek. Jelikož

veškerý dovoz Nmecka jest vtší než jeho vývoz o 1160 milion
marek, vidno, že toto passivum nmecké tržby rozdlí celé mezi sebe

ony ti státy. Nmecké zemdlství brání se novými cly proti dovozu
z tchto stát, má tudíž aspo známku slušnosti na své stran. Naopak
ti státy ony odkázány takovou velkou kvótou svého vývozu na N-
mecko, nemají vlastn mnoho prostedk na svou obranu. Bu se

podrobit za slušných podmínek, nebo vésti boj už naped prohraný.

Zemské snmování uplynulo letos tišeji než léta pedešlá, a také

prošlo bez všech dalekosáhlých akcí hospodásko-opravných i pod-

prných, osvtných i politických.

Pehled moravského zemského hospodáství r. 1 852.

poínajíc zpracoval velmi pehledn zemský tajemník p. Alb. Bervid

(„Zemské finance markrabství moravského"). Dle toho poteba zemského
hospodáství v r. 1870. byla 1,057.506 zl., v r. 1872. už 1,081.366 zl.;

pak rostla dosti pomalu, až r. 1884. vzrostla na 3,067.038 zl. Nyní už

milionové íslice zstávají státi pouze nkolik málo let. Ctyr milionu

dosaženo roku 1 890. (vlastn už v letech 1 887. a 1888.), pti milion
v roce 1892., šesti v roce 1896., sedmi v roce 1898. Po 30 letech

poteba vzrostla na 7.887.508 zlatých (s mimoádnou potebou vlastn
na 10,820.483 zl., tak že r. 1901. rozpoet vypadá ješt menší i s mimo-
ádnou potebou: 9,985.206 zl.). A krom tchto vydaných 122 milionii

zlatých za tch 30 let (1870—1899) nadláno dluhu 10,425.572 zl.

Na jeden rok pipadá prmrná poteba 4-06 milion zl., jíž došlo se

v roce 1888. Vstoupání dje se tudíž poslední léta ím dále rychleji.

Nejvíce vzrstal náklad na školství, jenž v r. 1871. obnášel 1,181.246 zl.,

a roku 1899. už 5.221.909 zl., z ehož ze zemských prostedk se

hradilo r. 1871. 235.251 zl., r. 1899. však 3,176.228 zl. (roku 1901.

4,881.668 zl.). A velkou ást vydání zaujímají, pece pomrn málo
stouply výlohy na zdravotnictví a humanitní úely: z 552.000 v r. 1869.

na 1,341.000 v 1899. (1.809.149 zl. r. 1901.).

Podobn také v ostatních zemích výdaje osvtové vzrostly nej-

mohutnji, nejen v krajích západních vysoko stojících, ale i ve východních.

Tak v Halii položka na školství a osvtu byla r. 1866., kdy schvalován

první zemský rozpoet, 30.654 zl., po .30 letech r. 1896. už 2,236.115 zl.

a letcs dokonce už 3,563.853 zl. V ohledu osvtového nákladu stála

dosud malá Morava ped velkou Halii, a porovnáme-li ob zem,
myslíme, že nemá Morava tohoto nákladu pro litovat.

Prmyslový rozkvt Nmecka ukázal poslední dny po-

vážlivé známky nezdravého vzrostu, ba nezdravých koen svých.

Rozmach posledního desítiletí byl po vtšin jen bursovní spekulací;

vkládány do prmyslu ohromné obnosy, ale jen zdánliv, za to však
z tchto ohromných obnos fiktivních žádány dobré dividendy. Jeden
z takových závod siln rozvtvených nejen po Nmecku, ale i jiných

40*
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zemích (Rakousku a Uhrách) padl minulý msíc (Trebertrockengesellschaft

v Kasselu) a strhl spolu nkolik bank, pedevším lipskou a drážanskou
jednu banku, za nimiž následovalo nkolik menších ústavv a závoduv
i jinde. Otesy v báských a hutních podnicích, jejichž akcie spekulaci

zvlášt nepomrn byly vyhnány v posledním desítiletí, pociovány už

díve. Le tu krise zejmá pece nepropukla. Jsouf pes americkou
konkurrenci obchody závod tch ješt dosti dobré. Ale ohromný
americký železný trust Morg-anv „Steel Association" chystá se k loupež-

nému tahu do Evropy, a pak bezpochyby teprve spekulací vysoko vy-

cenné podniky budou padat.

Školství. Zemský snm moravsk}- letos jednal o školství d-
kladnji než jindy zvykem bývá. Obyejn se bez debaty schválí

zpráva zemského výboru, povolí píslušný náklad a tím pée o školství

je vyerpána. Letos ponkud hloubji zasáhli poslanci. Z eské strany

po zásluze zbiována stannickost nmecké vtšiny, tlumoeny tužby

eského lidu. projednán disciplinární ád uitelstva, upravena otázka

kvinquenalek a uinn poátek dohody o rzných školách dosud

soukromou dobroinností vydržovaných. Velmi úinn zasáhl do jednání

poslanec Vine. Ševík, kterýž posvítil na rzné nepístojnosti, jakéž

mezi nmeckým uitelstvem se zahnízdily. Toho velmi nešikovn použil

poslanec Hlka k obran eského uitelstva, o nmž nebylo v ei
uvedené ani zmínky, alespo ne v tom smyslu, jak uvádí posl. Hlka.
Byl to až píliš prhledný manévr volební nejnižšího rázu. Též ostatní

snmy se velmi dkladn zabývaly školstvím. Snm slezský v posledním

zasedání pijal úpravu služného a zmnu právních pomr. Kovým
zákonem i ve Slezsku se zavádí pesazování uitel z píin služebných,

jenom že tam k návrhu posl. Stratila pesazenému se musí udati, pro
byl pesazen, ehož jinde není. Nejvíce práce vnováno školství na

snme eském, jemuž zemský výbor pedložil krom obyklé výroní
zprávy ješt dv zvláštní zprávy s návrhy. Jedna odvoduje nepro-

vedení usnesení snmu ze 22. prosince 1900 ohledn zlepšení pro-

visorního poínajíc 1. lednem 1900, a v níž se navrhuje dodatené
povolení 2,195.420 K ku zvýšení provisornímu na 900 K pro pod-

uitele s vysvdením dosplosti, 1200— 1600 K pro ty, kteí mají

vysvdení zpsobilosti. Ve druhé zpráv se navrhuje, aby snm pijal

osnovu o postupném zvyšování- plat uitelských, a pak uložil výboru

zemskému, by pedložil návrhy takové do píštího zasedání, jejichž

provedení dalo by se uhraditi bez zápjek zemských. Platnost má
zapoíti: ohledn kvinquenalek prvním msícem po vyhlášení zákona:

ohledn platu základního a aktivních píplatk 1. lednem 1903, a

souasn i pense. Ohledn \^'šších píplatk ptiletých, jakož i ostatních

pedpis 1. lednem 1904. Ohledn úhrady praví se ve zpráv: Zvýšení

plat poduitel s vysvdením maturitním iní roní náklad 100.200 K
vyšší než dosud. Zvýšení platu sil uitelských s vysvdením zpsobilosti

obtíží rozpoet 870.000 více než dosud. Pro uitele I. tídy a katechety
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na obecných školách zvýší se vydání o 5,964.142 K. Zvyší-li se služné

na mšanských školách na 2000 K. zvýší se roní náklad o 1.019.890 K.
Zvýšení kvinquenalek a aktivních plat bude míti v záptí vyšší náklad

o 10.532.462 K. Jelikož se chystá i zlepšení plat vpro industrialní

uitelkv, pro nž rozpoteno 30.350 K, a zvýšení funkních pídavk
o 42.84Ó K, zvýší se celkový náklad školní' o 11.000.000 K. Jelikož

však lidí nechce ubývati, nýbrž jich pibývá, praví zpráva, že se musí
každoron zizovati nové školy, ímž za jeden rok se vydání ješt

stupuje o 700.000 Kas platy uitelskými o celý milion. Ml-li by
schodek ten hraditi se pirážkami, musila by se zemská pirážka
zvýšiti o 165 pro. a každým rokem ješt 1*5 pro. víc. tak že za

10 let by vstoupiv na 90 procent. Zpráva praví, že se uhradí pirážkami
ku státním daním, a to z koalky, piva. velocipéd atd. Výbor na-

vrhuje zvýšení postupné proti návrhu menšiny a vydání zákona do

zásobv, až by se totiž pojistilv pijmv. Úprava služného schválena podle

návrhu zemského výboru.

Z výroní zprávy o školství moravském vydané zemskou
školní radou patrn se jeví potšitelný rozvoj našeho školství. Podle

uvedené zprávy bylo na Morav ve školním roce 1899—1900 chla-

peckých škol mšanských 72, dívích 61, úhrnem 133, a sice 69 eské
a 64 nmecké. Má tedy tvrtina nmeckého obyvatelstva tolik škol

jako ti tvrtiny eské, z dchod zemských vydržovaných. Pi všech

mšanských ' školách bylo 45 parallelek, nových mšanských škol

bylo šest oteveno. Školy obecné bylv jednotídné 889, dvoutídní 737,

títídní 332. tvtídní 160, ptitídní 251, šestitídní 37. sedmi-

tídní 1, všech dohromady 2407, a to eských 1705, nmeckých 692,

eskonmeckých 11; dle pohlaví chlapeckých 102. dívích 86, pro

obojí pohlaví 2219. Oteveno bylo toho roku nových škol obecných 17,

tíd 70, parallelek 59. školních expositur 5. Školních budov bylo 2405
{-{- 10 než rok ped tím), z nich v pimeném stavu 2090. v ne-

pimeném 306. Nejvíce parallelek bylo na školách v mst Brn. a

sice na 10 mšanských bvlo 25, a na 30 obecných 51 parallelek.

Všech dtí, které školu navštvovaly, bylo 395.091. uitel a uitelek

bylo 6354. prmrn pipadal jeden uitel na 62 žák. V mst Brn
bylo 13.436 žák, 283 uitel, tedy prmrn 40 žák na jednu
uící osobu. V okresu Brna na venkov bylo 20.177 žák, 305 uitel,
prmrn jeden uitel na 66 žák. Olomouc msto mlo 1955 žák a

40 uitel. Jihlava msto 3332 žák a 64 uitel. Soukromých škol

bylo na Morav 12 mšanských a 56 obecných i národních. Z onch
5 nemlo práva veejnosti, z tchto nemlo práva veejnosti 8 škol.

Váech dtí školou povinných bylo 409.921 a z tch 10.071 chodilo

do .škol soukromých. Doma bylo vyuováno 442 dtí. do vyšších ústav
chodilo 5410 dítek, pro duševní nebo tlesnou vadu 1839 dítek ne-

chodilo do školy a 161 dítek normáln vyvinutých nebylo vyuováno.
Pouná a velmi zajímavá je statistika dtí ne výených,

jež navštvovaly IV. kurs pro mládež nevýenou v Praze zakonený
12. ervence t. r. Do pravidelného kursu s dvma oddleními bylo
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pijato 20 hochu, 17 dívek, do poboky v Bubnech 12 hoch, 8 dívek,

celkem bl détí s porušenou mluvou. Z dítek tch bylo 11 koktavých
(9-j-i>), 8 huhavé (2-[- 1) a 40 jinak nev}'ených. Mezi tmi bylo ol
patlavych neboli breptavých, dítek to, kteró vládly mluvou s mnohými
nepravidelnými souhláskami. Náprava mluvy 4 dítek byla stížená silnou

jich nedoslýchavostí a 4 dítek velmi nepravidelným chrupem, jenž

jim znemožnil dotek hrany dolních ezák s hranami ezá horních.

Nápravná cviení byla konána v tchto tech oddleních (v každém
oddlení tikrát v témdni) dvma uiteli 96krát po 1 a pil hodin,
tedy ve 144 hodinách. Pi docházce prmrn lepší než poádné
(8 dítek pestalo záhy do kursu docházeti) docíleno výsledku tohoto:

32 dítkám byla mluva napravena. 9 velmi zlepšena, 8 pouze ponkud
zlepšena a 8.zstala mluva nezlepšena. V celku byly v letošním školním
roce ti tímsíní školní nápravné kursy pro dítky nevýené (po

2 oddl.) se 2 tímsíníma pobokami (o 1 oddlení). Pijato bylo

158 dítek s porušenou mluvou (lOG hoch a 52 dívek), mezi nimi
koktavých 52 (38+ 1-1) a 106 jinak nevýených dítek (68 +38). Mluva
byla napravena 92, velmi zlepšena 23, ponkud jen zlepšena 21 dítkám.

Nezlepšena zstala mluva 22 nevýeným dítkám, z nichž 16 pestalo
do kursu docházeti a 6 mlo slabé schopnosti.

Novinkou velmi pozoruhodnou je rozhodnutí zemské školní rady
v Cechách, v nmž se doporuuje, aby do mšanských škol byl za-

veden tsnopis.
O charakteru uitelstva panovalo dosud nejrznjší mínní. Jedni

považovali uitele za obecního zízence, jiní za úedníka zemského a

leckde zaradován i mezi státní úedníky. Právní postavení uitel
konen stanoveno právoplatn. Ministerstvo práv sdlilo podízeným
úadm soudním rozhodnutí nejvyššího soudu, dle nhož uitelé na
obecných školách jsou oznaeni jakožto „orgánové obstarávající veejné
záležitosti vládní".

Zemský zákon moravský o píplatách starobních
nabude platnosti 1. ledneúi 1902. Podle nového zákona mají všichni

uitelé bez ohledu na služební hodnost nárok na píplatek starobní

ode dne ustanovení definitivního, a sice po 1. lednu 1895 vykonané
služby za celou dobu, ped 1. lednem 1895 v ten zpsob, že se jim
dv léta služební ítají za jeden rok. Tím upraveno poduitelm, kteí
ped novým zákonem definitivn ustanoveni byli, právo na kvinkvenálky.

Citelný nedostatek uitelstva objevuje se v Dol. Rakousích.
Do uitelských ústav vstupuje velmi málo chovanc a z tch znaná
ást ješt po maturit odchází k povoláním lépe placeným. U nás

ješt není potíže. Ústavy eské vesms jsou peplnné a zejména
v ústavech dívích je nával pímo nepochopitelný. Zajíraavo je sledovati

u nás, ze kterých tíd nejvíce se uitelstvo dopluje. V Cechách vy-
šetili, že z otc uitel byli: u 2 uitel uitelé, u 2 úedníci, u 20 rol-

níci, u 3 obchodníci, u 11 živnostníci; otci manželek uitel byli:

u 3 uitelé, u 4 úedníci, u 8 rolníci, u 1 obchodník, u 12 živnostníci.

Z toho patrno, že 55V2"/o všeho uitelstva a 20°/o manželek uitelských
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jsou rolnického pvodu, 30Vo všeho uitelstva a 43o/o manželek

uitelských jest pvodu živnostenského. Tento pomr bude celkem asi

týž pro' uitelstvo veškeré: úhrnem tudíž na 8OY0 uitelstva vyšlo ze

stavu rolnického a živnostenského, na 60°/o manželek uitelských

z týchž dvou stav.

Koncem ervna t. r. v Praze promována první eská
doktorka filosofie na tamnjší eské universit. Promoce sleny

Marie Báborové komína zpsobem kromobyejn slavnostnírn. Mezi

hostmi byli Dr. Rieger, dvorní rada Randa, starosta pražský Dr. Srb,

Dr. Vrchlický, ministr v. v. Dr. Kaizl, japonský uenec Dr. Mizobuki

a jiní v^-nikající hodnostái. Doktorandku pedstavil dkan filosofické

fakulty Dr. Dvoák a v delší ei zmínil se o ženské otázce. Promo-

torem byl Dr. Vejdovský. K vli prvnímu ženskému doktoru promoní
formule byla zmnna. Vta: accipe osculum signum coniunctionis et

amiliaritis nostrae (pijmi políbení na znamení našeho tsného spojení

a dvrného pátelství;, byla z formule promoní z píin pochopitel-

ných vynechána. Nová doktorka pednášela pak „o svtélkování".

Ka universitách nmeckých vzrstá poet studentek úžasn.

V uplynulém letním semestre studovalo v Kmcích 726 žen. Ka
bavorských universitách bylo jich 58. Ve Frýburku bylo 12, v Heidel-

bcrku 9 a rzné pednášky poslouchalo 40 žen; ve Strassburku 20,

v Tubinkách 4, v Giesenách 11, r Marburku 6, v Bonnu 78,

v GíUingách 35, v Lipsku 69, v Berlín 305, v Kielu 9, ve Vrati-

slavi 42, v Královci 2 1 žen bylo zapsáno. Ve Svycarech bylo v Bernu 364,

v Curychu 131, v Bazileji 5 žen zapsáno.

V Bavoích mají dosud školy písn konfessionalní. V Mnichov
pedešlého roku ti katolití uitelé z katolických škol dali se s pro-

testantkami sezdati po protestantsku a podepsali revers, že dti vy-

chovají protestantsky. Tím sami se vylouili z církve katolické a po-

zbyli zpsobilosti vyuovati na katolické škole. Úady školní však

pes protest biskup uitele ty ponechaly na katolických školách,

a nezbytná kanonická misse jim byla odata a oni z církve

exkomunikováni. Ministr zamítl stížnost ordinariat a potvrdil rozhod-

nutí krajských úad školních. Veškerý episkopat bavorský zadal

immediatní žádost k princi regentovi, ale žádost zamítnuta a biskupm
jenom dán pokyn, že podobné pípady podle možnosti budou zabrao-

vány. Tomu se íká svoboda církve v katolickém stát. Když
v katolických Bavoích takové vci jsou možný, co se pak dje jinde !

Nucený odchod do výslužby zavedlo zastupitelstvo msta
v Terstu. Zmnilo píslušná ustanovení služební pragmatiky v ten

smysl, že všichni obecní úedníci a uitelé, kteí bu dokonili 40. rok

služební anebo 70. rok svého vku pekroili, mají býti dáni do pense

z moci úední ihned, a každému piknuto právo žádati o pensionování,

když pro nemoc služby konati nemohou.

Nový pedmt vyuovací na pedagogiích chtjí míti n-
metí uitelové. V letošní schzi delegát „Ném.-morav. uitelského

svazu" byl podán \^'škovským uitelským spolkem návrh, aby se
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V ústavech uitelských vyuovalo nauce o slušnosti a o obanském
zákonodárství. Návrh tento pijat v tom smyslu, že bude podán výboru

„Nm.-rakouského uitelského svazu" ve Vídni. — Pokud týká se

nauky o obanském zákonníku, uinn podobný návrh již díve
v uitelském družstvu všech škol v Greifswald v Prusku.

Také socialisté žádají rozmnoženi uiva. Na sjezde

socialistických uitel v Bruselu usneseno žádati obce spravované

socialisty, aby socialismu bylo ve školách vyuováno. Pípadné obrazy,

podobizny, illustrace seš>t a pod. mají k tomu napomáhat. K vli

zajištní sebe zídili podprný fond pro uitele ze služby propuštné

z píin politických.

Aby získali studijní materiál pro výchov dtí anormalních,

ve Francii chystají r. 1902. zvláštní vyšetování. Hodlá totiž dr. Eubi-

novi poádati konference o dtech anormalních. Léka ten rozesílá

o dtech mravn anebo rozumov anormalních tento dotazník: 1. Po-

hlaví. 2. Stáí. 3. Postava. 4. Vzrst. 5. Stav fysický (svalstvo, ple).

6. Postaveni ve škole, vysvdení atd. 7. Popis jeho fysiognomic

(tahy) a jeho výrazu. (^Pipojiti, je-li možno, fotografii dítte). 8. Doba
pozorování. 9. Všeliké výjevy, pro nž jest dít považováno jako

intellektueln a mravn anormalní. 10. Popis intellektuelních a mravních

vlastností mimo vady. 11. PoznÉimenati, má-li dít njaké nepkné
návyky (kouše-li nehty a pod.) 12. Výchovné prostedky neb nápravné,

jichž užili ti, kdož jsou oprávnni (rodie atd.). 13. Jaké bylo vaše

osobní psobení na dít, bylo-li se vám jím zabývati? 14. Je-li již

pozorování starší, jaký jest pítomný stav pozorovaného? 15. Zdravotní

stav, zvyky len rodiny (otce, matky, bratí, sester ....). O vyplnní

tohoto dotazníku obrací se hlavn k uitelstvu. Pozorování butež za-

slána adressou: M. le docteur Roubinovitch, médecin de la Salpetrirre,

155, rue du Faubourg Poissoniére, Paris, 9ieme arrondissement.

Úplný pevrat ve školství znenáhla se provádí v Anglii.

Muži ze škol mizí ustupujíce žen, kteráž nabývá nadvlády ve školství

anglickém. R. 1870. bylo tam jenom 8800 uitelek, nyní jest 80.507

uitelek a jenom 28.978 uitel. Není doba daleká, kdy žena bude

míti anglickou školu úpln ve své moci.



Roéník XVIII. Q '

íslo 9. Q
6 6

Symbolické knihy protestantské.
Píše VÁCLAV Oliva. (. d.)

1 Význam.

1

.

Vvznam konfesse augsburské pro církev evangelickou jest

velmi velikv a ml bv zstati stále takovým, cbee-li církev ta initi si

práva na církev alespo kesanskou.

2. Staí lutherané a podnes orthodoxuí lutherané váží si jí velice,

nebo jest basis celé jich vírv. Moderní lutheranismus pecházející

v rationalismus zevn sice posud na ní lpí. ale v praxi málo jí dbá.

Tak již roku 1861. konfesse tato jak u laik tak duchovních v takové

pišla zapomenutí, že proslavený protestantský historik Leo naíká:

-Každý o této konfessi mluví a skoro nikdo jí nezná; nikdo se nesnaží,

aby v pvodním smyslu ji pochopil. Prohlašuje se za úhelný kámen

protestantismu, k její oslav poádaly se veliké slavnosti, každoron
v každé protestantské škole se vychvaluje a tém nikdo neví, co

v ní jest."!)

t) Pomr augsburské konfesse k církvi reformované.

1. Reformovaná církev byla vždy proti konfessi augsburské,

akoliv zástupci její astokráte souhlas s ní projevili, ba i písemn

za svou konfessi ji pijah.

Tak na konci konkordie vitemberské roku 1536.. uznané i ve

Svycarsku roku 1538.. piznávají se reformovaní veejn k „nezmnné''

(invariata) konfessi augsburské. Kalvin podepsal -objasnní" konfesse

augsburské na kolloquiu v Éezn roku 1541.; Farel a Beza na koUoquiu

ve Wormsu roku 1557.; Bedich III., kurfirst falcský, „pebhlý lutheran",

') 'Neiie Preussische Zeitungí ze dne 26. záí 1861.
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roku lóHl. Roku lóGG. na íšském snmu v Augsburku byla od stavúv

evangelických jako „augsburský souvrec" obhajována proti císai

Maxmiliánu II.; pro ni vyslovil se k reformované církvi „pebhlý"
Jan Zikmund, kurfirst brandenburský. roku 1614., reformovaní Poláci

na snmu v Toruni roku 1645. výslovn tvrdíce, že není rozdílu mezi

„zmnnou" a „nezmnnou" konfessí.

2. Shoda mezi církví lutherskou a reformovanou pokud se týe
augsburské konesse nedocílena ani v dob poslední, kdy ob „evan-

gelické" církve podléhají rationalismu.

Velký kuriirst Bedich Vilém pi uzavení míru vestfálského

r. 1648. oíficieln prohlásil, že reformovaní patí ke konfessí augsburské.

Orthodoxní lutherané víak toho „pátelství" popeli.

Na berlínském sjezde roku 1853. uinn pokus, aby konfesse

augsburská platila za spolené vyznání pro všecky evangelíky. Pokus

se nezdail, nebo odporovali i orthodoxní lutherané i reformovaní.

Orthodoxní lutherané i v tomto století prohlásili již vícekráte, že jen

v „nezmnné" konfessí jich pravá víra se obsahuje, reformovaní však

o „nezmnné" nechtí ani slyšeti.

E)Pomr augsburské konfesse k církvi í m sko-katolické.

1. Melanchton. když psal konfessi augsburskou, neml nikterak

v úmyslu, aby byla základem nového kesanství, nýbrž toužil se jí

co nejvíce ke katolické církvi piblížiti. Konfesse tato nemla býti

píinou roztržky, nýbrž páskou jednoty,^) proto spolené uení obsahuje

se ve vtšin lánk, diiference jsou omezeny, pokud bylo možno a

vyjádeny dosti mírn. Mla císai a právovícím knížatm drazn
pipomenouti, že mnozí sice s nkterými bohoslovci a v nejnovjší

dob po Nmecku rozšíenými populárními uenci, nikoli však s celou

minulou i pítomnou katolickou církví ve sporu trvají.

2. O „zmnné" konfessi augsburské musíme íci práv opak

toho. co ekli jsme o nezmnné. lánek 10. ve „zmnné" konfessi

otevel velikou propast mezi katolickou a evangelickou církví. Pokud

lánek ten nebude nahrazen uením, katolickým, nemožno vbec o njaké

•) Uznává autoritu papeže, jenž, nenastaue-li jednota, má vypsati koncil. Ve ólánku

o ospravedlnní »skrze víru« schází eminentn hithersky pídavek »í5amu«. lánek 10.

o veei Pán obsahuje zcela nauku katolickou. Augsburská konfesse protestuje též proti

doninnee, jakoby se mla odstraniti mše svatá a zpov. lánek 26. odfivoduje nutnost

postiti se. Poslední lánek jedná o moci biskupské. Dr. J. Burg, »Synibolik» 1899, str. 80.

lánek 20. za »nepravdu« prohlašuje, jakoby protestante »zavrhovali dobré skutky*, ba

ani aúota svat\'ch« se nadebro nezamítá. Více o tom Dr, Burg. »Prot. O."; II. 24.
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shodé a sniíení mluviti. Abychom rozdíl ten poznali, uvažme, že

v nezmnné lánek 10. o veei Pán zní: ..Dass wahrer Leib und

Blut Christi \vahrhaftio:lich unter der Gestalt des Brodes und Weins im

Abendmahl íjegenwartig sei und da ausgetheilt und genommen wird.

Derhalben wird die Gegenlehre verworen. " Ve zmnné pak: j,Mit

dem Brode und dem Weine werden vorgeiihrt der Leib und das

Blut Christi!"

r^) Protestante^) — Augustana. kest a veee Pán.

1. Lutherskj protestantismus, dí Kahnis,^) jest okres obci, jež

ídí se augsburskou konessí. Augsburská konfesse jest jeho zvláštností,

jeho pravdou, jeho silou.

Bohužel, že Kahnis neudává, která jest pravou konessí augsburskou,

zda vydání zmnné i nezmnné, latinské i nmecké.

„Grothajskv List" dokazuje v ad lánk, že dle jeho názoru jen

písní pívrženci augsburského vyznání patí k evangelické církvi, kdo

však hoví nkterému svobodnému názoru, tomu sice nehrozí hranice,

ale „patet exitus", t. j. mže z církve vystoupiti.^

2. -Veejné pedítání (augsburské konfesse* dlo se, protože

v pátek bvlo již pozd, dne 25. ervna 1530, a to nmecky. Slavnostní

ticho panovalo v celém vznešeném shromáždní. Ve velikém, božském

nadšení stála protestantská knížata ped císaem a íší, prohlašovala

svou viru a zpeeovala ji tichým, jednosvorným Amen. Ve velikém

obdivu poslouchali pívrženci ímské církve, jak te se krásné, klidné

a ctihodné v\'znání. a duch pravdy, láskv a smíru, jenž z nho mluvil,

ovíval klidn a pátelsky jich hnvem kypící srdce. Mnoho katolických

knížat i duchovních nabylo tu o protestantské nauce zcela jiného názoru,

než jej posud mli. a šlechetný biskup augsburský projevil nepokryt

svou radost slovy: ,Co zde bvlo peteno, je istá a pouhá pravda,

toho popíti nemžeme*. "
*

o. V tchto vtách setkáváme se s výatkem vpravd protestant-

ského djepisu, jak nalézáme jej v knihách, církevních listech, nedlních.

') J. Rohm (1. c. 70 nn.

^) Kahnis, >Der innere Gang des deutschen Protestautismus«. o. Anfl. II. 205.

') »Allgemeine Zeitung« ze 17. listopadu 1887.

<) K. Matthes, *Philipp Melanchton^. 2. Aufl. Altenburg 1846, 11« u. — Biskup

augsburský Christoph von Stadion vyjádil se prý, že co slyšel, je istou evangelickou

pravdo\i. Podobné báchorky vypravovaly se i o jiných církevních hodnostáích. Th. Kolde,

»Martin Luther'. II. 346.
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letácích, románech a v novinách. i) Služebníku slova Božího ani ne-

napadne, ab}^ tomu nevil. A pro prosty muž by nemel podobn si

poínati? Ten se netáže. pro šlechetný biskup augsburský nepestoupil

k protestantismu, promluvil-li opravdu tak. jak se udává. Nepochybuje

o velikém, božském nadženi protestantských knížat, ani tch, kteí byli

jako „velkodušný" Filip hessenský, jemuž oba velcí „reformátoi^

Luther a Melanchton ze samé lásky k „istému evangeliu" „vice-paní-

povolili,^, nezaráží ho, jak protestantská knížata stála ped císaem a íší.

t. j. že pemvšleli o spojenství s cizinou, že pomýšleli na zradu císae

i íše;^) jest pevn pesvden, že protestantským knížatm vskutku

se o nic jiného nejednalo než o víru.*)

4. Celá Melanchtonova bytost byla proniknuta duchem pravdy I

Proto psal dne 6. ervence 1530 papežskému legatovi Campeggimu:^)

„Nemáme dogmatu, jež by se lišilo od nauky katolické církve. Jsme

i ochotni poslouchati církve ímské, kdyby ráila v mírnosti, již ku

všem národm v každé dob ukázala, nco málo mlky pehlédnouti

anebo pipustiti, ehož kdybychom i clitli zmniti nemžeme. My v úct

chováme autoritu ímského papeže a celé církevní zízení, jen kdyby

nás papež nezamítal. Ze žádného jiného dvodu nebudeme v Nmcích

více nenávidni, nežli že obhajujeme s nejvtší vytrvalosti nauku

ímské církve. Tuto vrnost zachováme Kristu a ímské církvi až do

posledního dechu, i tehdy, odmítnete-li nás pijmouti na milost."

„Za pt nedl pozdji*^) nazval Melanchton v jiném, s jedním boho-

slovcem saským složeném dobrozdáni pro kuriirsta, papeže antikristem."

5. Srdce pívrženc církve ímské byla plná hnvu! „Luther

vyžadoval pouze vyhnání katolík; Melanchton chtl, aby proti nim

') Roku 1817. dí Goethe v list ku Knebelovi: Knžoui a uitelé trápí ustavin,

reformace má býi oslavována tisícerými spisky ; malíi a mdirytci získají též nco pi

tom. T. de Lagarde, »Deutsche Schriften« II. (1881) 22.

») Matthes d. c. 200 nn.

^) Vmšování se Fraucouzfi do vnitních pomru naší vlasti, a již bohoslovci i
knížaty, i blouznivými demokraty a socialisty bylo a je vždycky zradou Nmecka.

A tuto žalobu musíme pronésti: s reformací, jakmile dostala se do rukou šlechty, bez-

prostedn se spojila zrada na nmecké íši. »Studien iiber Katholicismus, Protestantismus

und Gewissensfreiheit in Deutschlandc 120.

*) P. de Lagarde d. c. 1, 251. II. 30. — ekli jsme, že Augustana mla býti

protestantským stavm prostedkem k legalisování církevní loupeže, lutherským boho-

slovcum pokusem k záchran církevních statku pi podržení biskupské administrace.

»Pastoral-Blat des Bisthums Eichstatt« 1870 156, 1865 135 n. — K. Matthes d. c. 139.

') Janssen, »G€schichte . . . < ÍII. 168 n. — Matthes d. c. 129 nn.

«) Dne 15. srpna 1530.
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zakroilo se tlesnými tresty, protože je to povinnosti svtské vrchnosti,

aby zákon Boží hlásala a bránila; Zwingli považoval pobiti biskupv

a tUichovnich nutn za dílo od Boha pikázané." \)

6. Protože z Augustany mluví duch pravdy, lásky a smíru, za-

slouží si toho. abychom vdli, jaká na ni od katolických bohoslovc

dána byla odpov.-)

7. Nkteí Augustanu neodsuzovali a neodsoudili tak písn jako

Matthes.

„Nikterak nemžeme zcela korrektním nazvati", praví E. Ktibel,')

„že použito bylo naprosto Lutherem nesložené, by i jím approbované

Augustany jakožto direktního, ba rozhodujícího pramene v genuinním,

nejvlastnjším názoru Lutherov." *)

Svou „tichošlapskou", augsburskou konfessi, poznamenává Krogh-
Tonning,°) chtl Melanchton spojiti vývoj co možno nejúžeji s mi-

nulostí, ale Luther vynesl tém nad veškerou církevní minulostí

zatracení. Kdežto prvý nabízí v Augsburku podrobení se episkopatu.

praví Luther. že každý biskup v Augsburku se objevuje v prvod
legie ábl. Kdežto vyznání obsahuje nejhlubší úctu ped úsudkem

všeobecného koncilu, praví Luther, že výraz koncil práv tak nenávidí

jako výraz „svobodná vle" a že sedmileté vící dít stojí nad koncilem.

]kíluví ovšem i Luther, že peje si -pravé kesanské církevní shro-

máždní", ale pedem mžeme íci, že by se byl jehc rozhodnutí ne-

podrobil, kdyby se bylo stalo proti nmu. To jest patrno z pedmluvy

ku lánkm Šmalkaldským.

8. Augustana jen od tch se chválí, kdož bu jí neznají nebo

jejích lánk nezkouší, anebo jim nerozumjí.

9. Pihlédnme k 7. lánku tohoto vyznání ponkud dkladnji

i spíše jen k ásti tohoto lánku, pouze ke slovm: Item docent, quod

una sancta ecclesia perpetuo mansura sít. Est autem ecclesia congregatio

sanctorum, in qua evangelium recte docetur et recte administrantur

sacramenta. Vedle tohoto latinského jest i nmecký text; zní: „Es "wird

auch cjelehrt. dass alle Zeit miisse eine heili^e christliche Kirche sein

») Janssen d. c. III. 191. 51, 59, 68 etc. Dollinger, :í Kirche... « 68 nn. — Když

zwingliani katolické kantony všelijak týrali, chopUi se katolíci zbran a došlo k bitv

II Kappelu dne 11. íjna 1531, kdež Zwingli se zbraní v ruce padl. Krwpjler, »Lelubuch

der Kirchengeschichte* 521.

*) HergenriJther, ssHandbueh der allgemeinen Kirchengesohichte":. 3. Aufl. (1886) 75.

*) »Neue kirchliche Zeitschrift • 1891. 25.

•*) Pro Tšak Luther pece Augustanu approboval, Kiibel neudává.

5) :>Der Katholik 1892. 2, 497.
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und bleiben, welcbe ist die Versammlung aller Glaubigen. bei welchen

das Evangelium rein gepredigt und die heilige Sacrament laut des

Evangelii gereicht Averden." ^)

Ze nmecký text liší se od latinského, najdou snadno všickni,

kdož jsou pesvdeni, že pekládati se musí se svdomitou vrností.

10. „Musíme doznati", di H. Using.-") „že užívání slov ,svatí'

a jVicí' jak reformátoi inili, není dle písem."

Bornemann ubezpeuje však: ..Reformaci dkujeme za pravé

porozumni Písmu I

'^

11. Než nesmírn vtší dležitosti než otázka, zda užívání slov

„svatí" a „vící" jak „reformátoi" inili, jest dle písem ili nic, jest

otázka: jak sluje protestantský bohoslovec, jenž evangelium ist káže

i ist kázal, a dle kterého písma a v kterém roce tak uinil'? A k této

otázce platnou odpov dáti nikdo ze všech protestantských bohoslovc.

co jich koli jest. nemže a není oprávnn a zajisté ani nikdy o to

požádán nebude. K otázce, kde svatá kesanská církev se hledati má
a kde se nachází, nemže dsledn dáti odpovdi protestantismus, jak

obsažen jest v Augustan.

12. S udlováním svátostí dle evangelia není to v protestantismu

práv nejlepší.

13. Piítá-li Zwingli, dí Th. Kliefoth,^) bez rozpak nepoktným
zemelým kesanským dítkám spásu vnou na základ I. Kor. 7. 14.*)

protože zrozeny jsou kesanskými rodii, tu lutherská církev výslovn

tento argument zamítla a ve formuli svornosti úpln popela, „že

kesanské dítky proto, že z kesanských a vících rodi se narodilv,

jsou bez sv. ktu a ped ním svatými a dítkami Božími." Když však

lutherští bohoslovci nedbajíce na toto doznání, snažili se, aby byli spra-

vedlivými ku kesanskému citu a bez ktu sv. zemelým kesanským
dítkám lepší osud než zatracení pipravili, musil tento pokus jim selhati,

protože v polemice proti oistci a stavu stednímu s Augustinem tvrdili

bezpodmínené zatracení pohan, kteí povoláni nebyli. Bývají- li pohané

beze všeho zatraceni, totéž dje se na roven jim postaveným, beze

1) Srv. MUller, Pie symbolischen.. .« 1882. 40.

2) »Neue kichliche Zeitschrift^' 1892. 90.

3) Th. Kliefoik, »Chnstliche Eschatologie c. 1886. 113 n.

*} »Nebo nevící muž jest posvcen žeuou a nevící žena bývá posvcena

mužem. Jinak byly by jith dítky neistými, nyní jsou však svatými : dle lutherského

pekladu. Oni protestantští bohoslovci, kdož tolik na latinskou Vulgátu soí, myslím, že

ani nepeetli ecký text Ot-enáše.
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ktu zemelým, kesanským dítkám. a veškeré pokusy, tyto konsekvence

omeziti; musily minouti se s cílem, jak i výsledek ukázal.

O rozkazu ktu sv. praví probošt v. d. (joltz.i souhlasí všiekni

kesané, ale o k t u dítek není v bibli nic uritého. Pro by však

ti. kdož domnívají se. že kest dítek jest oprávnn, nemli býti v církvi

s tmi. kdož ho neuznávají y

„Oprávnnost a nutnost ktu dítek", píše G. Sperl.-i >dá se do-

kázati, aniž bv kest dítek výslovn ustanoven byl, z citu a z vdomí
o posvcujícím úinku svátosti takka sama sebou. Tertullian jest ne-

dobrovolným toho svdkem, protože jeho montanistický spor o oprávn-

nosti ktu dítek dokazuje, jak pevn kest dítek jako starodávný

kesanský zvyk byl zakoenn. Kest dítek je k organickému vývoji

církve nezbytným. Již v této okolnosti spoívá jeho oprávnnost anutnost.-

Kest. praví G. Eesch.^i musí všemožné proti sektám býti bránn.

Nebo všecky, jakkoliv slují, trpí ve své nauce první lží (-pwTCv 'i/sOocri,

málo si vážením, ba asto pohrdáním ktu. Mžeme skoro íci. že za-

mítání ktu ve prospch subjektivního, vlastní pili dosaženého obrácení se

jest vlastní známkou všech sektaských individuí. Naproti sektám máme
vždy na pamti míti objektivní psobeni trojjediného Boha v poktných,

protože v jich srdcích nový život povstává. Každý poktnv je zncva

zrozen a ne pouze methodisté. každý kesan ktem je zpeetn a ne

pouze Irvingiani. Ktem pivlastují se jednotlivci zaslíbení, jež Bh
v Kristu všem vícím dal. a proto je kest zárukou naší spásy.

Pi subjektivistických snahách a smrech naší dobv jest dvojnásob

nutno, abychom na velikém významu ktu pevn stáli a v jeho vzne-

šenost se ponoovali: jistota, že ve ktu vtiskuje se nám jako pee
obraz Krista, je každodenní pohnutkou, abvchom se snažili, abv tento

obraz vždy více v nás se vytváel a abychom ve všem ídili se dle

Toho. jenž hlavou jest. Krista. — Se ktem nastává v lovku nový.

božský život: lovk mní se ve vnitní podstat v jin^u bvtost. bytost.

jež jest podílníkem království Božího.*

Jak nesmírnou moc a est udlil Pán svým sluhm, když jim

ekl: Kiince ktte ve jménu Božími a zárove jim dovolil i poruil,

aby je uvádli do ráje, ku stromu života a ovoce jeho jim trhali. 5)

») :>Der Reklisbote* z 10. listopadu 1893.

*) -Neue kirchllche Zeitschrift* 1895. 742.

») »Neue kirchliche Zeitschrif 1895. 1003.

*) »EvangelÍ3ehe Kirchenzeitung': 1889. 906.

•) »Evangeliscbe Kirchenzeituag'. 18S9. 90?.
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Platí-li evangelická a lutherská zásada, tak mini jiný,^) že milost

a vira nerozlun souvisi, tu musil by kest dítek bu se odstraniti,

jako ímská církev v pozdjší dob odstranila pijímání dítek, anebo

musil by prohlásiti se za církevní slavnost, jež teprve pozdji obdržuje

svou podstatu. Ale ani jedno ani druhé se nestalo; naopak Luther

podržel kest dítek jako svátost znovuzrození a jej. a dle jeho názoru

nejvýš symbolem picházející milosti ml býti, pojal za efiektivní in.

Tím, a opravdu nechceme, vracíme se k opus operátm a trháme

pomr mezi úinkem milosti a vrou.-)

Kest, objasuje Stucker,*) úinkuje, pistoupí-li víra, avšak

pouhému mechanickému úinku ktu nevím.

„Protestantismus ~, praví K. Hase.*) „byl by snad kest dítek

nevynalezl, akoliv na nj v první jeho podob mocn zdraznnou
naukou o ddiném híchu byl poukázán; jakmile však jej v djinách

nalezl, byl rozhodn povinen, aby tento krásný zvyk chránil." >)

R. Ehlers pipojuje se podstatn k názorm Schweizerovým a

Lipsiovým a vidí ve ktu obraz znovuzrození, jenž jen dorostlým mže
se udíleti, když dokonána byla vnitní obnova. Kest dítek jest dle nho
pouze významný zvyk, jenž vysvduje o pijetí dítek kesanských

rodi do sboru, není absolutn nutný, ale bez nho nebyla by nikdy

církev církvi národní a kesanství náboženstvím svtovým. Oste proto

polemisuje Ehlers s Lutherem. Hufling-em a nejposlednjší pednáškou

Polstorffovou o pozdjším ktu dítek na eisenašské konferenci.^)

-Jeden", praví Eberle,') „uí (ve Vitemberce), že kest jest

koupelí znovuzrození a velebí jeho sílu i úinek. Pak pijde druhý,

jenž uí, že kest jest jen obrazem znovuzrození a nic pi nm ne-

vychvaluje, nebo popírá, že nco dává a psobí, a nejradji o ktu^

kestní milosti a zvlášt ktu dítek mlí."

V „evangelické sessi", t. j. v shromáždní protestantských len
veliké rady, jež platí za nejvyšší reformovaný církevní úad, bylo

') Neue kiíchliche Zeitschrift« 1892, 244.

') Kaknis, sChristenthum uiid Lutherthum« 1870. 189, 195,

2) sDer Reichsbote<< z 2. kvtna 1891.

*) K. Hase, »Handbucli der protestautischen Poleniik<^. 4. Aul. Ib78. 357. —
Srv. sProtestantische Kirchenzeitnng* 1857. 217 nu.

') Faktum je, že 10. lánek v Augustan obsahuje transsubstanciaci, i že právem,

i sluností tam nalézti se mfiže, právem dí S. Sckmidt. »Liter. Centralblatt« 1891. 97>

*) » Theolog. Literaturbericht« 1891. 79.

'} sHistorisch-politisfbe Blatter* 1891. 107, 538.
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velkou vtšinou usneseno, že kest již se nepovažuje za podmínku ná-

ležitosti k církvi.^)

Pedepsané svcení kestní vody nemá v bibli základu. ^j

Kde ktí se v dom, vejde pastor, shromáždí se vtší nebo menší

spolenost, eká se ješt na kávu, nkteí si zapálí doutník, a jen malý,

kvtinami ozdobeny stolek se dvma svícny a konvikou ukazuje, že

tato spolenost má ješt vyšší cíl ped sebou. Pak pijde paní s dítkem,

kmoti pistoupí ke stolku a poíná kest, jako oasa v poušti, beze

slova i zvuku.') p. j.)

\ \ \ \ \ \ \ \ \\\\\\\\\\ \'^ V \ ním

®@©WS Písemnictví a umní. W'MM§i^

Nové smry v souasném dramat.
Ref. T05I.4.Š HiDEC. (O.)

n.

Nad celým tím souasným dramatem evropským stojí a kraluje

dle mínní znalc a obdivovatel Ibsen. On uskutenil nové snahy,,

on vtlil ve své drama tušený ideál nového umní, on tvoí a ukazuje
drama budoucnosti, drama vvšší a dokonalejší nežli vše co dosud
pedcházelo. On je oistil a odstranil zlozvyky pozstalé po staré routin,
tradici, konvencionalnosti; on dobyl a zmocnil se samé podstaty pravdy
a vytvoil pro ni formu novou, pvodní, pravdivou, jako život sám!

S jistotou lze íci, že je produktem doby a jejích snah. Nej-
všestrannji a také nejzdatnji zobrazuje ony snahy dramatu po nových
pedmtech a nových formách. Ze má velké nadání, mnoho technické
zrunosti, a že jeho kusy vyvolávají dojem na jevišti, že diváci vy-
cházejí z divadla v rozrušení, jehož nemohou tak brzy opanovat a upokojit,

to je vše pravda. Ale není ono rozrušení pouze podráždním nerv, i
je to skutené vzrušení cit a okouzlení obrazivosti?

Musíme doznati, že onen obdiv pro Ibsena zdá se nám upílišeným..
íká se nám, chceme-li jej poznat, jemu rozumt, zamilovat se do nha
a obdivovat se mu, že musíme naped poznat jeho filosoíii a vniknout
v ni. Tento požadavek pipadá nám zase zvláštním. Nikdo nepoteboval

«) »Historisch-politische Blátter« 1893. 113, 182.

*) sTheologisches Literaturblatt« 1891. 30.

') íDer Reifhsbote« ze 17. ervna 1893.
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znát a zkoumat filosofie Aischylovy a Sofoklovy. nikdo nepoteboval
se tázat a vdt, jaké filosofie se pidržoval Shakespeare, a pece každý
mohl rozumt jejich tragediím, mohl se v nich poznat, nalézt v nich

pedmt obdivu a rozkoš. Ale necha je tomu tak I Hledejme filosofii

Ibsenovu, základy jeho dramat, duši jeho postav a klí k jejich porozumní!
Pi tomto zkoumání pedpokládáme, že filosofie spisovatelova nebo

básníkova, souhrn to onch názoru, které má za pravdivé, že tato

filosofie, budiž si jakákoliv, bude jednolitá, konsekventní. logická, že

jedny názory budou v souhlase s ostatními. Tuto jednotu, tuto logiku

a shodu však pes usilovné pátrání u Ibsena je tžko nalézti. Zdá se.

že hlavní jeho zásadou je právo lovka k úplnému a svobodnému
rozvinutí vlastní bytosti individuality. Kaše pudy, instinktv, žádosti, to

není jenom náchylnost, to je zákon, a lovk nejen smle muže. ale

je povinen zákona toho poslouchat, za nim kráet a uinit mu zadost.

Zda Ibsen sám tuto „zásadu" vynalezl, i dospl-li k ní vlivem

Xietzscheovjm. jest vcí lhostejnou, nebo v obou pípadech jest tato

zásada nesprávnou. lovk nestanoví sám sob práva a zákonu, ale

jest postaven pod právem; a onen vyšší, mocný, onen nadlovk, chtl-li

by se zákona toho držet, stal by se, pokud by to ovšem šlo, pro druhé

násilníkem a utlaovatelem hovícím si v nadbytku a rozkoši, ober-
me n s c h. aniž by byl toho pozoroval, sestoupil by na U n t e r t h i e r.

A tato theorie o neobmezené svobod a právu lovka, který se

cítí vyšším, vystupuje u Ibsena tak asto, že zdá se býti dení a trestí

jeho filosofie. Opíraje se o tuto zásadu, obtoval konsul Bernick bratra

svým zájmm; dle téže zásady obtoval Grabriel Borckman svým velkým
plánm sebe i tu. již miloval; dle téže zásady zamiloval se Rosmer a

Rebeka tak vášniv, a Nora (ze všech asi nejvýraznjší} opustila muže
a dti. Ale mli-li oni všichni vzhledem k sob tento závazek, pro
jim potom iní svdomí výitky a pedhzky. pro koní zpravidla

zoufalstvím nebo inem lítosti a polepšení ? Bylo-li to jejich právem a

povinností, tedy neuinili nic zlého, nemají žádné viny; a jestli trpí,

trápí se a zoufají, tedv je to asi pouze znamením, že onoho práva,

onoho závazku nemli. Co tedy z toho dvojího je pravda 'i Co je skuteným
pesvdením autorovým a jeho myšlením? Pravdou jest tu nedostatek

konsekvence. nedostatek logiky, nedostatek jasného a pevného zpsobu
myšlení.

Z této základní nejasnosti a nesrovnalosti vyrstají etné jiné.

Kterási matka naíká a pláe, že rozmailý a smyslný manžel ddin
zanechal svou vadu synovi: sama však syna nejen nezdržuje od ní,

ale povoluje mu a podporuje ho. Sama pak nad to lituje, že kdysi

v mládí nešla za hlasem srdce, a písnému pastorovi, který se v naší

fabuli zachoval jako kdvsi patriarcha Josef, vyítá to jako hích, který

spáchal proti ní a proti sob samému. Pro tedy má za zlé muži. že

nco uinil, za zlé sob a pastorovi, že téhož neuinili V A co a jak

myslí onen autor, který takovou postavu vymyslil'/

Je-li právem a povinností lovka všestranný rozvoj individuality

záležející v tom. aby lovk následoval svých pud a žádostí, tu na

I
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se má pro jakékoli vci obtovat? Obtování váak vystupuje u Ibsena

asto a vždy je vylíeno sympaticky, ušlechtile. Ze takovým vskutku

jest. nepochybujeme: nemá-lí však rozumného nákladu, nesrovnává-li

se s právv naší pirozenosti a našehu života, tu v takovém pípad je

bolestí, kterou si sám lovk bez poteby zasazuje, je šílenstvím nebo

pošetilostí. Slavná Divoká kachna je dokonalým píkladem této

mvšlenkové nejasnosti, této nedslednosti. Opírá se o myšlenku zadost-

uinni a usmíení, obtování. Ale což oni rodie dopustili se neho
zlého, když kráeli za svým pudem? Pro má býti u nicb zlým. co

u mnoha jinvch bvlo dobrým'? A jestli to. co uinili, nebylo zlým,

pro má dcera nést pokutu a initi zadost? Zadostuinní není novým
objevem Ibsonovým; o n opírá se již to. co nazýváme umuením
Kristovým a vA'koupením svta. Má-li však zadostuinní býti potebným
a rozumnvm. tu musí tu býti vina skutená. Moralista starého rázu,

vvchovanv ješt v zásadách kesanských, mže vinu onu spatovati

v pomru obou rodi : ale jak ji tu mže vidt Ibsenova íilosorie

v tomto pípad, když jí nevidí v tolika jiných podobných? Ubohá
dívina nese vinu za nco. co dle mínní autorova nebylo zlým. S našeho

stanoviska možno ji chápat a ctít; s jeho stanoviska však možno ji

pouze považovat za bvtost, která neví. co iní. a za pošetilce onoho

lovka, který jí namluvil, aby se obtovala. A obtování se? Vc to

pevznešená a peušlechtilá. Ale i ono musí býti rozumným, musí býti

vykonáno v pesvdení a v nadji, že povede k cíli. k výsledku.

„Teba rozuml filosotii Ibsenové a vniknout v ni" —- optují jeho

vyznavai nebo fanatici. Mají beze vší pochyby pravdu. Teba jí po-

rozumt, abychom porozumli jeho myšlénkám, zámrm a postavám.

Ale to je neštstí, to je veliký organický blud Ibsenova talentu, že

tvoí sob postavy a pomry dle své filosofie. V jeho mysli povstane

nejdíve njaká these, a podle této these, jak toho ona vyžaduje,

upravuje si lidi. jejíchž city a iny mají býti výkladem oné these.

Postavy- Ibsenovy pochopí a jejich citm porozumjí pouze ti. kteí mají

tytéž, jako ony. tytéž jako autor názory filosofické a mravní. Není to

pirozenost lidská a život lidský takový, jak je skuten, ale je to

urité pojímání pirozenosti a života, pojímání vtlené autorem v po-

stavách libovolné upravených a pizpsobených, kteréžto myslí. cítí.

jednají a mluví ne podle všeobecných zákon a zjev lidské pirozenosti,

nýbrž podle zákon a zjev, které autor a jeho filosofická škola

konvencionaln pijali za své.

Vychvaluje se v dramatech Ibsenových obyejn veliká pravdivost

životni. Ale tíižme se a uvažme, zda by mohl lovk se zdravou pi-

rozenosti a zdravým úsudkem jednati za daných okolností tak, jak se

chovají Ibsenovy postavy? Jsou to vše bytosti výstední, vytvoené pro

výstední theorii: a i když chápeme jejich výstednost a vmyslíme se

na jejich stanovisko, pece nemožno nám pochopit a uvit, že by
jednaly tak. jak jednají, že Rebeka Rosme rsholmi potebovala tak

dlouhé doby. abv poznala v sob tu prudkou váše, která ji sžírá, že

konsul Bernick tak náhle se polepší, že jeho švagr obtuje vše. co má.
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ba i své dobré jméno k vli lotru, o jehož niemnosti je dokonale

pesvden, že Wangel tak klidné pijímá návrhy dávného snoubence

své ženy, že jedni litují toho zlého (dle našich pojm '. jehož ?e do-

pustili, a druzí litují, že se ho nedopustili.

Netážeme se již po pravd mravní: Ibsen má, jak známo vlastní

morálku, ovšem, rozumí se, lepší a vyšší nežli je zastaralá kesanská.
Netážeme se po škodlivém a niivém vlivu, jaký taková ' morálka,

takové vylíení lovka a spolenosti mže míti na lidi polovzdlané

nebo nevzdlané. Dovolujeme si pouze otázati se, zda je tu ona velebená

pravdivost a zobrazení skutenosti? Zda se obecenstvo a kritika nedaly

oklamat zdáním? Zda scénická zrunost v eífektních situacích, zda

hlásaná nová (ne vždy nová!) hesla a nauky, zda dojem zpsobený
v divadle dobrou hrou herc nezakryly jejich zraku nedostatek skutené,

všeobecné lidské pravdy? Konen, zda v celém Ibsenov divadle

jest jediná postava, jediná scéna, cokoli by se blížilo velikým výtvorm
opravdu velikých básník?, — Tuto pochybnost nemáme my, ale vy-

slovuje ji nejmodernjší z moderních lidí. — Nebo z toho, co slyšíme

a teme, musíme soudit, že lovk je nyní jinakým než býval; soudobého

moderního lovka stvoil patrn Pán Bh jinak než Adama a jeho

potomky. Nám se to zdá býti trochu divným, trochu tžce uvitelným;
pirozenost lidská zdá se nám býti vždy touže a nemyslíme, že by
lovk novodobý ml jinou duši a v ní jiné dobré a zlé city než jako

míval lovk díve. A proto se nám zdá, že poesie,, která má duši

tohoto novodobého lovka odpovídat a ji vyslovit, mže býti jinou

co do formy, ale v podstat musí zstati táž. Ale pipusme, že tomu
tak není. Nuže jeden moderní z nejmodernjších, protivný to pol našich

pojm náboženských, lilosofiokých a spoleenských, Max Nordau
soudí o Ibsenovi práv tak jako my, s tím toliko rozdílem, že . ne-

pomrn smleji a písnji, a že na nj vylévá proudy své žíravé

ironie, svých pesných logických argument. Tato shoda, tento souhlas

v otázkách literárních a umleckých mezi lidmi, kteí jinak nesouhlasí

v niem, nemže-li to také sloužit za dvod, že pece v tchto dávných

a staletých pojmech umní a poesie musí býti nco pravdivého, nco
stálého, nezávislého na dob a její mód?

Zda celé ono novodobé drama pežije vky a stane po boku Rek,
Shakespeara, Schillera, Goethea, anebo zda zanikne tak jako jeho ped-
chdci Dumas otec, Soulié. Dumas syn, to rozhodne budoucnost za

njakých dvacet nebo ticet let. Možná též, že z tohoto chaosu vyjde

nový tvar dramatu, a že v nm bude velikost i krása. Ale do dneška

toho není prese všechnu zrunost a zbhlost autor, prese všechno zanícení

reklamy a kritiky. Nervy bývají rozrušeny, ba asto bolestn trhány

oním dramatem; avšak cit a obrazivost neodnášejí si z nho onch
vysokých povznášejících dojm, jakými nás uchvacují velcí tragikové

staré i nové doby. Je tu mnoho rzných dramat, ale ani jedna tragedie.

asto se považuje za traginost trýznní diváka, jak to iní na píklad

Tolstoj ve Vlád tmy; na druhé stran zase asto, ne-li vždy, za-

muje se skutenost a všednost, zdánlivá podoba se všedním bhem
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života a podstatná pravda života a duše lidské. Oaseni chtjí rozpjat

autoi kídla k poctivému letu, ale tu zapomínají, že není poesie bez

pravdy, a že ztrácejí se ve falešných paradoksech, které k vli upokojení
svdomí nazývají symboly. Maeterlinck a jeho škola? klamou sebe a

jiné pedstíráním symbolinosti a fantasie. V nejlepším pípad podávají

nám fotografickou vrností bolest njakého stavu, njaké ásti spolenosti
(Hauptmann) a touto dkladností vyvolají dojem; ale k takovému druhu
umní staí pesné pozorování a zrunost v seskupení, v komposici. Pi
této fotografické dkladnosti, která tu však vždy nebývá, konívá se

psychologická pravda postav a situací.

Mluvit o pravd mravní je tu obtížno a také zbyteno, nebo
každý z onch autor má svou mravnost, které se drží a kterou
vyznává. Dokazovat pak jemu a jeho pívržencm, že je nesprávná,

bylo by bezúelno. Staí tedy íci, že ony postavy, jejich skutky,

dvody jejich in jsou pro prosté, svdomí asto pohoršlivé, zatím co

zdánliv smlá pítomnost, s jakou se uvádjí na scénu takové situace,

a neslušnost, s jakou se podávají, ziají se býti povznešeností a pvod-
ností, vpravd však není to nic jiného než hledání originality v nestoudnosti.

Esthetického smyslu, umírnnosti v podávání bolestných situací, vdomí,
že tragedie není torturou a že má vzrušit, ale ne trýznit, toho marn
hledáme. „Filosofie již bohudík propustila umní z své pée a po-

ruenství", tak mluví vyznavai nového dramatu. Zda se umní špatn
dailo za pée a porunictví Aristotelova a Lessingova, o tom nechceme
zaínat nové a obšírné diskusse. Toliko skromn podotýkáme, že filosofie

umní nikdy ze své pée nepropustí, nebo mysl lidská jest již tak
stvoena, že vždy se bude tázat a vždy pátrat, co je krása, jaká jest

její podstata, její podmínky, zákony. A pokud bude lovk pi tomto
postupovati tak. jak inili Aristoteles a Lessing, t. j., nebude-li sob
tvoit pedem a libovoln theorii, a bude-li z dl skuten existujících

a skuten krásných vybírat spolené znaky a z tchto usuzovati, že
ony musí býti podmínkami a zákony umní, pokud tomu tak bude, tu

porunictví filosofie umní jist neuškodí. Uškodila by filosofie umní
a zniila by je, kdyby namluvila sob a jemu, že umní je chaosem
a ne organismem, anarchií a ne harmonií, hrubostí a divokostí a ne
ušlechtilostí, že je zdáním a ne pravdou!

Mnohé z nových dramat dovede siln otásti divákem a zvlášt
rozrušiti jej. ale kolik z nich obstojí pi zkoušce klidné úvahy, pe-
mvšlení a asu?
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;

Souasné krásné písemnictví srbské.
tC. li. I

Tak tedy nemáme u nás vlastn tenástva, jež by sledovalo

rozvoj srbské literatury za vedení kritiky; naše obecenstvo ukájí své

duševní poteby tením krásných dl dle pirozeného výbru, arci

pokud toho potebu cítí, neb i ta valn ochabla následkem intensivního

zájmu o politiku, teni politických list. Vtší ást naší intelligence

neinteresuje se o krásnou literaturu, jí jsou všecka jiná zamstnání a

zábavy pednjší, všecky cizí literatury lepší. My arci svými pvodními
plody nemžeme soutžiti s cizími literaturami; než nedostatek, který
se jeví mezi plody domácími a cizími, má zastíti (když ne vyplniti),

národní vdomí a nadšení, jehož — žel Bohu! — u nás není.

U nás se až píliš ujalo pesvdení o pednostech, nesrovnatelných
pednostech cizích dl proti našim; naše vzdlanjší tídy vychovávají

svj dorost tak, že mnozí z nich ani pojmu nemají ani o tch našich

spisovatelích, kteí se mohou smle miti i s pedními autory cizo-

zemskými. A pece práv intelligentní tídy mají povinnost podporovati

moráln literární pracovníky, jako zase stední tídy za poskytnuté

jim nadšení a povznesení mají je hmotn podporovati. Obapolná jich

souinnost a podpora má býti literátm vzpruhou jak další tvoivosti^

tak i zabezpeením jim bezstarostného života a jistého postavení. Ale

ony kruhy toho neiní, proto máme málo spisovatel z povolání a

nadání (a tch nkolik málo pímo bídn živoí), za to však sílu

diletant, kteí provádjí s písemnictvím jakýsi druh sportu a spekulace.

Tak mnohý talent u nás proto zanikl, že nucen byl v tžkém zápase

životním zíci se péra a chopiti se njakého praktitjšího zamstnání,

jež by mu zabezpeilo materiální existenci. Híšnost té netenosti
u naší intelligence je tím vtší a osudnjší, protože jsme malý národ

a že místo abychom v pomru k naší íselné menšin tím vtší obti
pinášeli všeobecné vzdlanosti, a tak i našemu písemnictví, my obojímu

vstíc vycházíme s tím vtší netenosti a lhostejností. Cím vtší po-

ptávka po zboží, tím také vtší výroba !

Touž netenosti trpí i ti vzácní vlastenci a milovníci literatury,

kteí vydávají zábavné listy z istého úmyslu, aby povznesli v národ
našem vkus a smysl pro vše, co je krásného. Nedostatkem odbratel
nemohou redigovati list tak, aby mohl konkurovati s cizozemskými
listy, jejichžto materiální existence je zabezpeena; ký div, že pak za

tmito pokulhávají ?! Smrodatní faktorové, kteí mají po ruce prostedky,

by jim pomohli, nevnují jim jakožto vychovatelským a vzdlavatelným
initelm pražádné pozornosti, a tak listy ty ásek živoí, až zaniknou,

než docílily njakého vlivu na ducha národa a staly se forem, štpnicí

krásna.

To vše jsou rzné symptomy jedné obecné choroby, jak ta

nesjednocenost na všecky strany, tak i ta stagnace, ta netenost a

zkažený vkus, a tžko íci, kdy a jak se to vše k lepšímu obrátí

ve všech oborech našeho veejného života.
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Pro literaturu teba by bylo pedkem a nejprve, aby se uzdravil

žaludek, totiž kritika tak. aby zaal poádné pracovati, a to se, po

mém soudu, teprve tenkrát, a jenom tehda stane, až nám cas donese

takové eminentní duchy, kteí by byli s to, aby svrchovanou dokonalostí

svvch vvtvar umleli syící a úzkoprsou kritiku, a stali se autoritami.,

ktervm chtj nechtj musíš se klant, a kteí by zárove nadáni byli

takovou magnetickou silou a mocí na tenáe, že by je vzletem svého

slova a krásou a dokonalostí svých plod dovedli uchvátit a trvale

získati pro srbskou knihu. Pak nastane pevrat a obrození, jehož

toužebn ekáme, a jehož je nám tak velice potebí. Do té doby z-
stanou bez úspchu všecky snahy souasných literát dodati našemu
písemnictví nového vzletu a tenástvu nového pro n nadšení.

Po tch všeobecných úvahách pochopíme také dobe stav ny-

njší naší literatury. Xaše písemnictví je takové, jaké za takových
vliv mže býti, ani lepší ani horší. S tmi fakty musíme poítati, ale

nesmíme se proto oddávati beznadjnému zoufalství ni indolenci. jež

bv nás mohla pipravit o všecku chu k další práci a innosti. Tebas
nejsme dnes schopni vytvoiti nic výteného: pece jest nám dále pra-

covati, bychom si tak postavili o stupínek více, kterého nám teba pi
našem slézání vysoko nám vytené mety. Síly. na kterých závisí naše

obrození, jsou nám skryty a neznámy, nemžeme vdom uspíšiti jejich

vstoupení v život ani udati, kdy se to asi stane, jako nedovedeme
ani urychlit ani vypoítati, kdy že sopka pone soptiti. Ale poctivou

prací, plnou upímné láskv k srbské knize, mžeme aspo pipravovati

národ náš na tu velikou dobu obrození, by ho nezastihla nepipraveného,,
bez porozumní. Mžeme buditi zájem pro literaturu, tíbiti a voliti

pojmy, sbližovati se. klásti základy k další spolené práci, usnadovati
práci nadanému dorostu našemu.

To-li uiníme, uinili jsme. co jsme za daných pomru mohli, uinili

jsme. co se od nás požadovalo a co jsme vykonati mohli, zkrátka:

dd^táli jsme své povinnosti; jinak by se na nás uskutenilo:

Ein grosses Zeitalter harret uuser,

Doch sieh', es findet ein kleinlich' Gesehlecht. (Goetie.)

Shrneme-li všecky produkty našeho krásného písemnictví a se-

stavíme-li je dle toho poadí, v kterém se objevily, tož nedocílíme tím

jednotné výstavy s pesným katalogem a poznaením cenv jednotlivých

plodu, nýbrž budeme míti jakýsi pestrý knižní bazar se všemi jeho

zvláštnostmi. Zboží všeho braku dost. dobrého i špatného, drahého
i laciného, a na bazaru tom také hejno „vyvolava". kteí plným
hrdlem, jak se komu chce a líbí, chválí a haní zboží, hledíce na sebe

obrátiti pozornost a koupchtivost té trošky tenástva, jež se na bazar

byla dostavila. Hluk a kik na všech stranách, a není vdce, jenž by
vás na vše upozornil a také vám udal. za která vc stojí, nebo na
,,Ausschreiera~ spolehu není. Tak abyste sami každou jednotlivou vc
do ruky vzali a si prohlédli. A kdy pak byste s tím byli hotovil
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Tento úkol by sice mla pevzíti kritika, katalog a ocenní
jednotlivých výrobku mly by podati naše listy. Ale tak ze všeho
toho není nic. proto af se tenái spokojí s tím, co se dá uiniti a
jak se to dá spoádati.

První místo v krásném písemnictví zaujímají výtvorv básnické
v užším slova významu, tedy poesie.

I u velkých, pokroilých a sjednocenných národ slyšíme na
všech stranách oprávnné stesky, že smvsl pro vázaný sloh u nich
klesá; ani ti národové nemají mladých veršovc. kteí by se mohli po
bok postaviti koryfem z minulých dob. A tak se to má i u nás.

Zjev to zcela pochopitelný. Národové vstupují ve svém život
v zralejší léta svého vku, a jako u jednotlivc s vkem mizí idealismus,
obrazotvornost, nadšení, ustupujíce a místo dávajíce praktitjší filosofii

pi nazírání na fakta kolem sebe a v sob. tak tomu bývá i s celými
národy. Rozum nabývá vrchu nad fantasií, jež jest podstatnou podmínkou
básnického tvoení. Kdo z nás nebásnil. anebo se aspo o to nepokoušel
v mladých letech svých I a hle. veliká vtšina nás umlkla, když ve
zralejším vku pikvail na nás drsný a surový boj životní, jenž nám
vštípil praktickou filosofii, tak že se dnes dokonce stydíme za' své
básnní v mladých letech.

A y zápase tom pomalu pomalouku poíná se tratit i národní
poesie. Cim národ starším, vysplejším, tím tžší je ten boj, a s ním
mizí víc a více poesie. Když tato umlkne, tu se ob^-ejn sthovává
k vzdlanjším, zámožnjším tídám, u kterých boj ten nebývá ješt
tak akutním; tu kvete a rozkvétá znova, arci umleckým zpsobem,
avšak i tam po ase pone uvadat, až ji mráz drsné a hrubé skutenosti
zcela sežehne. U všech národ roznáváme v rozvoji jejich poesie ti
periody: národní poesii s jejími zaátky, rozkvtem a úpadkem),
umlou poesii (ditto) a konen úpadek poesie vbec.

Mám za to, že u nás ten úpadek jak národního, tak i umlého
básnictva píliš záhy nastal, což je dkazem, že se nepirozen pod
vnjším vlivem západní osvty vvvíjime. My jsme „friihreif." Náš
národ jest ješt mladý, on vlastn ješt v mužnost nevyspl, on se
nalézá ješt ve vku jinošském, a proto, tebas nám vnjší pomry
nebyly píznivý, pece by mlo mladé srdce zpívati.

Než stykem se západní kulturou veliká ást našeho národa je pro
poesii už pezralou. jako vám pedasn vyspje dít. jež se stýká
poád jenom se starými, pijímajíc od nich vše, co vidí. Proto veliká
ást národa našeho už nezpívá, a zpívá-li ješt, pak p^je formou
1 obsahem dle požadavk umlé už poesie. Nejprve pestal národ náš
zpívati na periferijních bodech, kdež nejprve kultura západní se na na-
valila, totiž v jižních Uhrách, v Barani. Bace a Baat, potom umlkl
Srm. Slavonie. Dalmácie. Charvatsko. pak pišlo na adu království
srbské. Hercegovina a Bosna, nebo už i tam se strojí musa poesie
ped hvizdotem páry, rachotem železnice, ped telegrafem a exekucemi
na odchod do tichého zákoutí idylických a ustranných doubrav
Macedonie a starého Srbska.
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Nicmén pece pozorovat i u tch zralejších úd našeho národa mladé

dosud srdce, jemuž dosud je do zpvu, nebo z nedostatku básnické

fantasie a tvrí mohutnosti chápe se obma rukama všeho, co se k nmu
z národní poesie importuje pes Srbsko z Macedonie a a staré Srbije.

A tak tomu do jisté míry i s umlou poesií. Stará naše básnická

generace nám pomalu vymírá, jejich epigonové arci ješt na Pegasu

jezdí, jenom že ten „fiihlt nicht mehr die sichere Hand des Meisters".

jak di Schiller, a tak jaksi nechce jich poslouchat a nositi tam, kam
by oni rádi. Poet máme dost. al« jsou to vtšinou efemerní zjevy,
t. j. lidé, kteí ve svých mladých letech zpívají, ale pak jim zápas se

životem a jeho mrazivou skuteností vezme tu trošku Božího nadšeni,

nadání a fantasie, a pak arci nezbude jim nic jiného než povsiti lyru

na hebíek.
Za to je vzácný básnický pírstek, který by opravdu nco do

budoucnosti sliboval. Prohešil bych se vru, kdybych nkterým z nich

upíral nadání, ale abv se z tch zaáteník ten a onen vyvinul

v básníka, který bv byl s veliký svj úkol, teba, aby krom nadání

znal také skutenv život, aby znal ven a ven srdce lidské. Dokud je

takový zaáteník mladý, pak obyejn nemá krom nadání žádné

znalosti života, i zpívá jako to ptáe na sntí, zpívá, protože je mladý
a zdravv; zpívá, co mu — abych tak ekl — slina na jazyk pinese.

ale ton jeho postrádá umlecké ceny. nemá hlubšího obsahu. A když
vyroste a uzrá a nabude zkušenosti o lidech a život lidském, stane

se také filosofem a zane kriticky mysliti, tu obyejn zase zatím

vyschne v nm nadšení a fantasie, ochromne v nm istý vzmach
básnické duše, jakož i ochota a vle, by svého daru užil k promítnutí

a uskutenní ideál, o kterých v mládí sníval.

Náš mladv básnický dorost je tedy v mládí svém poetou bez

filosofie, u vku pak zralejším filosofem bez poesie.

Velice málo je tch, kteí by byli schopni probiti se prosou života

a zachovati si nepokálený zdroj Božího daru. zachovati si svj idealismus.

aby poznavše nepoetickou skutenost našeho života, pece dovedli jej

idealisovati a nás seznamovati se sebou samými, dávati nám znáti, jací

jsme, jakými mžeme být a — jakými máme býti.

sikovym. poeton ^e ^fnaf Jovan Jovanovk\ náš poeta laureatus;
jeho hlavu zdobí krom vavínu, který mu národ od srdce dal, šediny

stáí, ale onen plamen básnického nadšení, který mu háral v mladých
adrech, nevychladl ani neutuchl. Starcem jsa plným životní zkušenosti,

ale i poesie, zpívá stále, povznáší zpvem svým druhé, bodí, opravuje,

ušlechfuje. Dosud je tak sladkým a milým co do istoty, vznešenosti

a upímnosti svých cit, jako býval v plné své mužnosti. Stáí pozorovati

na nm snad jedin v tom, že jaksi zanedbává vnjší dokonalost formy,

v emž práv kdysi býval mistrem nad mistry. O jeho duševní svžesti

svdí všecky knihy jeho ,,Snohvatic", jeho básn pro dti, jeho peklad
Goetheovy „Ifigenie". a já mám za to. že i jeho posledním vzdechem
bude pidušený verš nedokonené písn. (O. p.)

Hlídka. 42
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Španlské písemnictví.

Kcteruje') Ai.ois Kox-delka.

Referent Rafael Altamira o španlské literatue v lonc|ýnském

„Athenaeu" di, že charakteristickou známkou publikací za posisdních

dvanáct msíc (poítáno od ervence m. r. do ervence t. r.) oznaiti

možno periodu „magacín". Jak u nás. tak i ve Španlsku politické

denníky pramálo si všímají literatury. Jediný „Imparcial'^ trochu si jí

hledl a dosud hledí, a to v ísle pondlním. Díve bývaly tyta

„pondlky" velmi zajímavý, ponvadž do nich pispívali Fernandez
F 1 o r e s, F e r. B r e ra ó n. O r t e g a M u n i 1 1 a, P i c ó n a jiní. Dnes
však pozbyly svého významu, slouží vlastn jediné Par do Bazánové,
jež tam uveejuje své jednotvárné povídky, a. tu a tam že tam
J. Echegaray a J. Valera napíší „ex cathedra'' njaký vdecký
neb literami essay. Illustrované týdenníky (na p. „Blanco y Xegro",
„Nuevo Mundo'", „AI rededor dal Mundo" a j.) vynakládají všechen

um a síly své jen na zevnjší úpravu, kdežto obsah jejich nestojí, jak

se íká, ani za „fajku tabáku". Vedle nich existovaly tak tak živoíce

(jako na p. „Espaa moderna", jež nikdy nedocílila více než 500 od-

bratel), a dosud existují více mén objemné „revuje" obsahu více

(ba výhradn) doktrinásky ueného. Až teprve v poslední dob založeno

nkolik svižnji psaných magacín. Z krajinských dlužno vytknouti zvlášt

„Revista de Aragón", již redigují Eibera a Ibarra, professoi z universit\

zaragosské; vytkla si za úel býti pedstavitelkou veškeré duševní in-
nosti v Aragonii, nese se duchem i formou encyklopedickou, a nejvíce

místa popává historickému bádání. Z jiných jmenuji: „Nuestro Tiempo"
(Kaše doba) a „La Lectura". Onu založil žurnalista Salvátor Canals,
nese se smrem angl. „Review of RevicAvs", podávajíc výtenou informaci

o sociálním', politickém a intellektualním hnutí najm ve Španlsku,
ale i z ostatní Evropy; tato nese na sob ráz literární a umlecké
revue. Všímá si domácí literatury a umn (malíství, sochaství a hudby),

vnujíc dosti místa i pehledu krásnému obzoru po jiných asopisech.

Ze spolupracovník jmenuji pp. Valeru. Moretu a pí. Pardo Bazánovou.

Než pro svou elegantní úpravu a vysokou cenu sotva pronikne v širší

vrstvy. Publikacím nevydaných dosud dl vnovány jsou „Revista

Espaola" a „Jornal" (Žurnál) barcel. akademie vd.
Z krásných prosater vzbudil i za hranicemi pozornost Pérez

Galdós, a to svou divadelní hrou „Elektrou". Benito Pérez Galdós patí

bez odporu k nejznámjším, nejoblíbenjším spisovatelelm dnešního

Španlska, ale i za hranicemi nejvíce známé francouzské listy „Figaro"

a „Temps" otvírají sloupce své jeho nejnovjším románm. Kritik

v italském asopise „Rassegna Internazionale" (sešit 15.), Pagano,
nazývá jej nejvtším romanopiscem španlským in specie a jedním
z velikán romancier pítomnosti vbec. A emu dkuje za tuto oblibu?

') Použito mimo jiné i »Athenaea<: lond. ze dne 6. ("'ervcnce 1901 3845
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Menendez y Pla y o. tento hluboký znatel evropského a zvlášt

španlského písemnictví, praví o nm: „Je nade vši pochybnost jisto,

že mezi spisovatelskými veliinami, jež si vytkly za cíl povznesení

lidového (historického) románu, Pérezi Galdósu písl^iší estný název

prkopníka a vzkisitele národního romunu španlského.''

Narodil se ne ve Španlsku) na Kanárských ostrovech, a to

v Las Pal mas dne 10. kvtna 1843. Studoval nejprve práva, ale záhy

vnoval se písemnictví, až se ho výhradn pidržel. Roku 1870. vyšel

první jeho román: .,La fontána de oro" (Zlatý fontán), na to následovaly

realist. romány ..El audaz" (Smlec) a „La sombra" (Stín). Prvním
však slávu jeho založivším románem byl „Trafalgar'^. po nm následoval

„Dvr Karla IV." Prvním pak antiklerikalním románem byla

„Doa Perfekta^) (esk}- pekl. Dokonalá Paní) a dvojsvazkový pak
román „Gloria". Ješt vtší boui vzbudil nkolik let potom vydaný
román: „Rodina Leona Rocha", v níž líí zápas moderních, pokrokových
ideí proti orthodoxním názorm Starošpanl. Pozoruhodno jest, že

representant onch, uený Leo Roch. tehdy musil podlehnouti, kdežto

v „Elekte" moderní ideje vítzil Mezitím vyšly .,E1 amigo Manso"
(Pítel Manso) rozkošná psychologická humoreska a „Marianella", poetická,

tragická idy11a, jež pipomíná episodu mezi Mignonou a harfeníkem

z „Wilh. Meistera". „Fortunata y Jacinto" .tysvazkový román, podle

Menendeza y Pelaya nejlepší z Galdósových román, obsahuje

skvostné líení obyej a povah. O „Nazarinu'', ., Kalme '', „Misecordii''

a románu „El abuelo" (Dd), pomrn nejslabším, už v „Hlídce" díve
dos obšírn referováno.

K svým divadelním kusm bral G. látku z novjších djin špa-

nlských (Gerona La Fierai, ale obecenstvu se tyto historické episody

nezamlouvaly. Snad také vinna nedramatiná forma a zpracování, neb

až v kuse „La lova de la casa" (Blázen v dom) dodlal se znaného
úspchu. Za nejgeniálnjší kus jeho pokládá se .,Realidad" i Skutenost),

v nmž autor povznáší mínní, že podvedený manžel bezpodmínen
má odpustit. Arci obecenstvo španlské morálce takové rozumt nechtlo

a nechce. Za to lépe pochopilo intenci kusu ,,Ten ze San Quentina",

že láska dovede vyrovnati všecky rozdíly stavovské a všecky ped-
sudky. Nuže ješt nkolik slov o „Elekte". Obsah její jest krátce

tento: Elektra, nemanželská dcera urozené dámy, zavítá z klášterní

školy do domu svého bohatého strýce. Oba manželé jsou strozí a

vící katolíci, a paní Evarista úpln podléhá vlivu domácího pítele,

Pantojy, laika lena ádu Jesuitského. Pantoja usiluje získati Elektru

pro církev a Boha, by ji uchránil neestného života, jemuž její matka
propadla. Elektra ale nemá ani za mák chuti státi se jeptiškou, nýbrž

zahoí láskou k svému bratranci Maximovi, bohatému to, uenému
badateli, vdovci a otci nkolika dtí.

Pantoja neustává sledovat dosažení svého cíle. pohání ho k tomu
nejen náboženský fanatismus, ale ješt jiná píina, ont totiž otcem

>) VySlo r. lí?76.

42*
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Elektry. Jako lehkomyslný mladík zapedl híšnou známost s matkou
Elektry a po zmn, která se ped lety v jeho duši udala, lituje svého
dívjšího života a rád by na usmíenou obtoval Bohu Élektru.

P. konen uchopí se toho, že Elekte namluví, jakoby Maximo
byl jejím bratrem. Xa tu zprávu nechává se Elektra odvésti do kláštera.

V V. akte pedvádí se nám E. v kláštee, jak pochybností trýznna prosí

své ctihodné matky za vysvtlení — i dostává se jí odj)Ovdi, že Maxim
není jejím bratrem. V té zjevuje se Maximo, jenž brankou do kláštera

vnikl, aby E. násilím odvedl, a tato vrhá se milenci v objetí. Pantoja,

kolem slídící a nic dobrého netušící, pekvapí ji na tom, i volá k ní

žalostn: „Ty prcháš, Elektro?" — „Ne", odpovídá za ni Maximo, „ona
neprchá, vstává z mrtvých I" — Tak koní toto drama. Smysl tohoto

konce bije do oí. Dialog jest — jak u Galdósa bylo lze oekávati —
živý, nervosní, obsažný, bohatý na duchaplné a poetické myšlenky.
Povahy E., M. a P. nartnuty silnými rj^sy. Než nedomnívej se nikdo,

že pro tyto pednosti pijalo španlské obecenstvo — a zahranin
ditto — „Elektru" s takovým enthusiasmem, o jakém psaly noviny.

Co „Elekte" pomohlo k „svtovosti" — aspo doasné — to je výprava
proti katolicismu, která ^— na í povel, budiž stranou ponecháno —
z Francie vyšedši, i do Spanl ano i do Rakouska (také ve Vídni pi
provozování „Elektry" obecenstvo prý bylo elektrisováno!) se pe-
smykla. Ze tomu tak, nasvduje ., aplaus" míst, plných šavnatých
invektiv proti „jezuitm" (jako na píklad když Maximo, popadnuv
P. — laika lena t. J. ^— za hrdlo a k zemi ho srážeje volá: „Bud
proklát, ty hade!"); ve Španlích aspo pi podobných místech váno:
„Smrt Jezuitm! a žije liberalismus!" (v duchu asi mnozí z kikloun
tch myslili si: „A a žijí naše kapsy!"), aranžovány po pedstavení
pouliní demonstrace proti nenávidným eholím, atd. To maje na
zeteli dobe napsal professor Alfred Klaar, jenž celkem vysoko
„Elektry" nestaví: ,,Teba jenom v úvahu vzíti jedinký moment z konce
Bjurnsonova dramatu: „Nad naši sílu", byste spatili tu dsnou propast,

jež tohoto doninlého španlského osvtae dlí od osvty germán-
ského ducha. Zé tato hra mohla Španly netoliko elektrisovat, nýbrž
že od nich oznaována ba i za osvobozující in ducha, jest dojista

z osvtného hlediska pozoruhodno, ale pozoruhodností smutného druhu,

jež poukazuje na velmi nízký stupe duševního vývoje." A podobn
soudí i S. Samosch v „Nat. Ztg." — Týž autor vydal v ad svých
historických román (Episodios Nacionales) svazkem 29. (!i: „Ayacuchos"
(látka z djin nynjšího století) a „Bodas reales" (dj vzat z doby satku
Izabelly II.). Ob práce honosí se pednostmi ostatních — pedchozích
historických román S., aniž však nad n vynikají.

Leopolda Alasa „La regenta", jež se všeobecn pokládá za

nejlepší španlskou povídku 19. století, ano, kdyby prý z ní vyloueny
byly nkteré drobnosti, za nejlepší španlskou povídku vbec,
vydána v 2. vydání. Autor však, nemýlím-li se, už nebožtíkem.

Vincente Blasco rozmnožil adu svých populárních povídek
novou: „Entre naranjas" (Mezi oranžovníky), jež krom zajímavé
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zápletky vyznauje se velice poutavým líením obyej ve Valencii. —
Emilia Pard o Bazánová vydala sbírku povídek „En tranvia",

jichž vtšina však byla již uveejnna v asopisech.

Z román dalších od starších spisovatel zasluhují zmínky ješt
Peredy: „Para ser un buen arriero" (Abyste se stali dobrým po-

hánem mezk), Antonia de Valbuena _ Agua turbia" (Kalné

vodyj, Martin eza Barrionueva: „La Generála*^. Žových butež
vzpomenuty: „Mariquita Leon" a „El última patriota" od Nogalesa,
„Almas y paisajes" od Buena; „El buen pao" od Muoza Pabóna
a „Huella de almas" od Acebala, a ^La Soletera" od R e y e s a.

Co hlavn jest na ujmu španlského krásného písemnictví, to jest ten

hrozný separatismus, který mezi jednotlivými kraji vládl a dosud vládne

(o Katalonsku ani nemluv \ Tak na p. Nogales až do nedávná znám
bvl toliko v Huelv. Reyes v Malaze atd.

Z poetických píspvk krom veterána Nuez de Arce dlužno

uvésti Maragalla sbírku katalonsky psaných verš „Visions y cants"

a krajana jeho M es tesa, jejž kritikové prohlašují za nejlepšího

z krajinských básníku, svazek „Idilis". Vincente Medina (z Murcie)

vydal sbírku básní pod názvem: „Alma del pueblo" (Duše lidu), taktéž

dobrými jsou Palomera: „Cancionero de gil Parrado" a Pasa:
„Paginas de oro".

Z dramatických novotin s úspchem potkaly se Benavente:
„Lo cursi-^ a Pare Hady: „La giielta e Quirico''. Taktéž zrunost
dramatickou osvdily sestry Alvarez Quinterovyve svých kusech
„La pna", „Los galeotes" a „La azotea"

Zpoliticko-filosofských publikací teba jmenovati Costy: „Oligarquia

y caciquismo como la forma actual de gobierno en Espaíia: urgencia y
módo de cambiarla'* — každý, kdo chce poznat, jak se dnes ve
Španlsku vládne a co vlastn bylo píinou jeho poslední porážky, a
si uvedený spis pete. etn zastoupeny historické práce, a to jak
pokraováním zahájených už díve, tak i novými vcmi. Z archeologických

prací krom promluvy markýza z Monsaludu o archeologii ímské a

vizigothské v Estremadue teba uvésti Seora Llorente: „Datos de las

cavernas de la provincia de Segovia"^. Pípravou k rozsáhlému životopisu

Castelarovu vydal Mora y ta monografii: Mládí Castelarovo. Cetny
jsou též práce, essaye a studie týkající se místní a krajinské historie,

jakož i novotisky klasických dl.
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K opravám diplomatáe moravského.

Píše Fr. Snopek, k. a. aivhivá v Kromóiži.

CCLXIX.
677. Biskup Mikoláš. Olomouc. 7 prosince loSU. — K. 1. a. 2.

Pee biskupova v erveném vosku na pergamenovém proužku

velmi dobe zachovalá, jenom kousek okraje voskové misky jest uražen.

Uprosted sv. Váelav v pravici drží devce, na nmž praporec s kížem,

levici maje položenu na štít s orlicí. Legenda: S! NICOLAI. EPI.

OLOMVCEXSIS. Kapitolní pee s obrazem biskupa Zdika ponkud
poškozená.

S podivem jest, co poznamenal Dr. Lechner: „Aus der Copie der

Privilegienconfirmation. denn das Originál derselbem vom 6. Februar 1713
ist niclit hier, sondern bloss ein Vidimus vom 17. Apríl 1732. Dort ist

thats;ichlicb die Urkunde eingetragen, wie sie gedruckt wurde. obwohl

ein anderes Datum und die Anfiibrung von Zeugen den Herausgeber

mít Rilcksicbt auf die iibrigen Heimfallsurkunden b.-itten belehren kOnnen,

dass das Originál Avobl kaum so gelautet haben díirfte. Es ist aber das

Originál hier erhalten, signiert: Herrschaft Hotzenplotz K. I. a. 2."

Pedevším pehlédl Dr. Lechner, že netvrdí vydavatel moravského

diplomatáe, že konfirmace privilegií msta Osoblahy kardinálem Schratten-

bachem by byla v knížecím arcibiskupském archive kromížském, nebo
'udává zejm, že jest v Bokov sbírce v zemském archive, kdež má
. 8069 a datum 6. února 1713.

Originál konfirmace, o jakém se zmiuje, nebyl psán pro archiv,

nýbrž pro msto samo. K tomu není zde konfirmace výsad osoblažských

pouze ve vidimuse ze 17. dubna 1732, nýbrž je zde také, jak potvrdil

je biskup Karel z Lichtenštejna v Kromíži dne 17. prosince 1676.

Olomoucká kapitola kathedralní souhlas vyslovila dne 16. kvtna 1677.

Opis konfirmace má klausulu: CoUatum cum originali in Crembsir den

6. Februar 1713, což jest den vydáni konfirmace kardinála Schrattenbacha.

Má zde signaturu K. I. c. -|. Na str. 3. n. jest listina biskupa Mikoláše,

jak jí má náš diplomatá. Listina naše jest dále ve znní diplomatáe

obsažena také v urbái kostela špitálu a obce Osoblahy z roku 1653.,

jehož signatura jest K. L c. t^. jakož pojata jest v konfirmaci výsad

osoblažských kardinálem Ditríchštejnem z 4. dubna 1629.

Listina biskupa Mikoláše, jak ji podává náš diplomatá, vepsána

jest str. 44. n. do eského oyšem urbáe z 24. záí (v sobotu po svatém

Matouši) roku 1580., jehož originál zde signaturu má K. L b. ^.

Tím, že naše listina ponkud jina zní s datem na Mírov
30. listopadu 1389, jina s výslovným souhlasem a s peetí kapitoly

7. prosince téhož roku. neupírá se pvodnost prvnjšího znní. Biskup

domluviv se s kapitolou, vydal mstu Osoblaze výsadu s datem na

Mírov 30. listopadu 1389, jak ji máme v diplomatái. proto ji také
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uvádjí všecky konfirmace privilejí osoblažsk}'ch. Za tvdeii 7. prosince

téhož roku jsa již v Olomouci vymohl u své kapitoly, že písemný
souhlas i peetí potvrdila: listina psána znova, svdkové nebyli uvádni,
za to výslovný souhlas kapitoly.

Ze takovým zpsobem vc se díti mohla a vrojatn se dla,
toho píklad máme ve vidimovaných opisech výsad msta Ostrav}' (tehdy

dostail tento pouze název, nebylo teba dodávati: Moravské, protože mli
o tom lidé plné vdomí, že jiné msto až dosud u hdu se prost nazývá
Ostroh). Vidimus uinný v Ratiboi z o. ervence (v sobotu po památce

sv. Petra a Pavla i 1612, signatura E. II. a. -^. podává listinu biskupa

Mikoláše na odmr pro msto Ostravu s dodaným konsensem kapitoly

datum feria tertia proxima post diem sancti Nicolai (7. prosince) 1389,

kdežto vidimus poízený v Ostrav 14. listopadu 1666 podává nám touž

listinu naped, jak jest otištna, jen že neúplnou ^) s datem in Hoczem-
plaga feria proxima post diem omnium sanctorum. tedy 2. listopadu 1389

s udanými svdky: praesentibus honorabilibus et discretis viris dominis

magistro Sandero archydiacono Prerouiensi et canonico Olomucensi
Henrico de Fullenstein capitaneo episcopatus nostri, Heinczkone Oirka
advocato in Freýburg. Jodoco de Wolfsberg, Brunone marsalco, Bartho-

lomaeo advocato in Hoczemplocz et Johanne plebano in Brumsberg
capellano nostris ac aliis quam pluribus fide dignis testibus ad praemissa.

Text dle Dra. Lechnera v uvedeném asopise str. 90. sled.

. 3. originál: consži'etudine.s, jak astji v lií^tin.

. 22. „ comunitati;

originál: exnunc inantea et imperpetuum;

„ nemá teky po „afuturis".

92. . 2. originál: nostre ciuitatis Hoczemplaga;
originál: ce?/eiTÍnia;

„ inperpetuo:

^ vykikník po „persoluen' je zbytený, nebo co biskup

povoluje, vnovati závtí kostelm atd., mže vysloviti

asem budoucím, oekávaje, že ddicové se podle jeho

naízení budou chovati;

. 22.
f.

episcopi Olomucensis (epi Olom.) qui pro tempore fuerit,

ne: episcoporum Oloniucensium qui pro tenijwre fuerit,

„(!)« nazbyt;

. 26. ^ ciuis Hoczemplacensis

;

. 30. „ nemá teky po: vteretur;

. 33. „ inposterum.

V otisku diplomatáe. který je správný, pozoroval jsem, že dle

urbáe z roku 1580. ísti teba str. 491. . 7. cottidiana;

. 33. opis dotený má jak i náš originál: etiamsi antea ab iisdem;

i, 34. haeridates jest patrn tiskový omyl místo: haereditates.

Str. 492. v. G. urbá má: Hynezykone Girka.

') Schází od (str. 498. . 32.) quique eciam ibidem až str. 499. . 2B. realiter

persoluatur; následujeí In quorum testimonium a ukonení, jak r texte.

Sti-.
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Kde v originále msta Osoblahy byly místo jména dkana i

probošta kapitolniho atd. dv teky (. .), tam jest v urbái znaka „n.".

CCLXX.
578. Týž biskup. Olomouc, 7. prosince 1S89. — M. J. a. 7.

Peeti na pergamenových proužcích v plátno zašité, biskupova
v erveném vosku dobe zachovalá, jenom okraj pouzdra z bílého vosku
je rozdroben, kapitolní se Zdikem jest poškozena. Záznam na ruhé pece
jest, a sice ponejprv u listin biskupv olomouckých mnou pozorovaná

znaka registratury: Bta a nco níže: Budisschav libertata est a de-

uolucionibus, kterýžto záznam roku 1803. pepsal novým kanovník
baron Buol.

Str. 492. . .3. originál: cowodo a . 22. comodis.

Str. 493. r. 8. „ ac ipsam jako má Codex dipl. a ne jak opravuje

Dr. Lechner: ut ipsam, srv. na téže stran . 20. a 29., jak psáno jest

v originále: ac a jinde jak se píše a;

. 15. a 36. originál: duntaxat;

. 17. originál: inperpetuum;

. 28. a abiles;

Str. 494. . 4. originál: i;iprouisa;

r. 13. originál: Budyschowensis;

. 21. „ et per predecessores

;

. 27. „ perpetuo;

. 31. „ feria proxima tercia.

CCLXXI.
579 Týž biskup. Olomouc, 7. prosince 1389. '— E. I. a. 12.

Bt. 495. . o. originál omylem: mutantur et reformentur;

. 12. originál: inco?;ioda; . 20. comoda;

. 25. j dominorum . . decani . . prepositi;

. 38. „ exnunc inantea et inperpetuum;

Str. 196. . 3. originál: inpedimento;

. 10. originál abilis;

. 11. „ suportare;

. 12. „ inperpetuum... absque inpedimento;

. 13. „ quocque, rozvésti lze bud: quocunque (diplom.) nebo:

quocuraque (Dr. Lechner);

. 32. , consilium . . . episcopi;

r. 36. „ neobyejné: consAveta;

. 37. „ „ suportaret.

CCLXXII.
580. Týž biskup. Osoblaka, 14. listopadu a Olomouc. 7. prosince 1386. -

E. II. a. f
Str. 497. . 5. dle vidimusu z 1612 nedsledné: mutantur et reformentur;

. 13.
j,

quocies;

Str. 498. . 7. „ conniuentia;
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. 11. dle vidimusu omylem: ortitudine;

r. 12. „ » habeant;

. 13, ^ správn: moeniis parchanis . . . et fossatis;

. 22. , inperpetuum jako . 34. a str. 499. . 23.;

. 2.5. „ post mortem eorum
;

Str. 499. . 3. „ aestimationem;

, 8. „ et celerrima;

. 9. , pio quod.

CCLXXIII.

581. Týž biskup. Olomouc, 7. -prosince 1389. — P. 1. a 6.

Kapitolní pee ponkud porušená zašita v plátno.

Str. .500. . 5. originál nesprávn ovšem: mutantur, ne jak u Dr, Lechnera:

matantur;

. 14. originál: incowodis; . 22. comodis;

Str. 501. . 5. originál: inantea et inperpetuum;

. 16. originál abilis;

. 17. „ alius ciuis (ali);

. r. 32. „ ml psáno: pro quod, ale bylo pepsáno pvodn jižt

pio quod.

Nová díla.

Ottv atlas zempisný. Red. professor Dr. Jindich Metelka. Sešit 1..

Cena 2 K.

Konen! pomyslil si bezpochyby každý, když dostal do rukou

ukázku díla tohoto, které už zevn skvlou úpravou se pedstavuje

velice pízniv. Co do vdecké stránky nelze ani požadovati spolehlivjší

záruky, nežli jméno slovutného odborníka Dra. Metelky.

Prvý sešit obsahuje mimo pouný úryvek z djin kartografie-

planigloby o povaze pdy a rozšíení rostlinstva na zemkouli, pak

Britské ostrovy s okolím Londýna, prmyslovou oblastí v Anglii a Skotsku.

Doporuujeme dílo co nejveleji k hojnému odebíráni.

Lidové rozpravy lékaské. Poádá Dr. Lad. Haškovec. Nakl. J. Otto-

v Praze. Stran 61. Cena 1-20 K.

Toto 8. a 9. íslo II. roníku obsahuje rozpravy Dra. Bimsy

o alkoholismu a Dra. Panýrka o alkoholismu a škole. Látka je celkem?

známá, výstražné pokyny asto opakované. Ve lánku Dra. Simsy
prospla by lepší pehlednost. O spolcích stídmosti (39. str.) vedle cizo-

zemských píklad byly též domácí na snad a lépe by psobily. Ovšem
mly by takové úvahy také posvítiti na pekážky, které se spolkm
tm inily od zástupc veejné moci — tam myslíme je hlavní pvod
zla. Málo, velice málo se poukazuje na vydraství, provozované prodejem-
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minerálních vod. Zdal obrázky vnitností alkoholem znetvuenvch
mládež vzdlají, o tom lze se píti; nesmíme vždycky hned viti
bájeným zprávám cizozemským. Jistý smr nynjšího vvchovatelství

hoví píliš všelijakým hokuspokusuml

JUJJr.J. V. Bohuslav: Rukovt života spolkového. Nakl.Dr.Fr.Bakovsky
v Praze. 8ti-. 20 s. Cena 2 K.

Pomcka tato jest velmi potebná, jak každý uzná. kdo spolkové
innosti se úastní, ale je také velmi dobrá. Pedeslav text zákona
probírá zkušený p. spisovatel etné pípady, které se mohou vyskytnouti,

a na nich ukazuje, jak si teba poínati, aby se nezavadilo o zákon
a spolková innost nebyla perušena nebo zmaena. Pozoruhodný jsou

pedevším pokyny týkající se schzí spolkových.

Práv vyšlá Domácí modistka (nakl. F. Šimáek v Praze. str. 35.

cena 1 K nemla by scházeti žádné hospodyce, které na tom záleží,

aby se v domácnosti velké množství penz zÍDvten nevj-dávalo. Podle
tohoto návodu možno nejen domácí epeky, dtské káp. plstné i slamné
klobouky zhotovovati, ale také rzné okrašlovací pedmty k dámským
odvm upravovati. Proto budiž „Domácí modistka" jak se stanoviska

hospodárnosti tak se stanoviska neodvislosti k lidem cizím vele do-

poruena. A'. ScH.

Fr. X. Svoboda. K žatv dozrálo. Bá.-n. Nakladatel F. Simáek v Praze.

Stran 10 5.

Jsou to celkem plné, tžké klasy, klonící se k zemi jako lidské

hlavy v zadumání. Vzpomínky minulých slastí i strastí stídají se

s pohledy do budoucna, hledajícími klidu a odpoinku. Kde konený
život, tam ovšem i smrt, jež se tu asto melancholickými tony ohlašuje.

Verš Svobodv jak obyejn je dosti volný, výraz ne vždy tsn
k nálad piléhající. „Píse" na p. str. 67.) a jiné podobné drobotiny

nemají té koncisní jakoby ulité formy, jakou oekáváme. „Silnice pi-
špendlená suchými kly na práhnoucí zem" jest obraz zajisté duchaplný,

ale tuto jaksi tžkopádný; silnice „vléknoucí se" pak není esky eeno,
a Svoboda jinak dbá i istoty jazykové.

Kniha jest velmi sympathická, mezi etnými knihami verš
vynikající.

ferd. P. Místecký: Písn a meditace. Xákl. vlastním. Str. 123.

Sbírka tato jest velmi pkná, poízená s dostatenou autokritikou,

prodchnutá opravdovou náladou a pesvdením. Písniková naivnost

pomalu mizí, život vybízí k meditacím. Nejsou sice vždy dosti hluboké,

nepronikají vždy k jádru, výraz jaksi povšechný jakoby si netroufal

nazvati vci pravým jménem, drazným a vrývavým; básník na p.
neekne: „Pravé lásky k ideálm je tak málo" (str. 112.), zní to tak

novinov. Ale jsou upímné, poctivé, dobru a soucitu posvcené. Výraz
jest prostý, pece však ne všední. Slovem, milá to knížka.

I
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Jan Seidl: Nadlesní. Veselohra v jednom jednání. í^akl. F. Šimáek v Piaz.\

Str. 75. Cena 1 K.

S potšením veselohru tutu vítáme již prutu, že pináší trochu

erstvjšího vzduchu a pivádí na jiné mvšlenkv. nežli- v našich veselo-

hrách bývají otepávány. Jde o prodei statku, jenž vykácením lesi\

vykoistn. Poctivý a ideální nadlesní opírá se podloudnému prodeji

do rukou cizineckých — rozvodnné Labe. jenž kupce zastraší, pispje
mu na pomoc. Ze z veselohry také kouká svatba, rozumí se samo
sebou, ale i zde jest cosi nového v zauzlení a rozvoji.

Technickv není skladba bezvadná. Je to vlastn jeden vvjev. jenž

nadlesnimu. tém poád mluvícímu, ukládá notnv kus práce: vvmluvnost
jeho bylo by teba ponkud omeziti. Chování jeho k revirnikovvm jest

ponkud záhadné.

Ale. jak eeno, vítáme veselohra s potšením a doporuujeme ji

i lepším ochotníkm k provedení.

Mimochodem podoteno. je to tetí sešit sbírky ..Lesem a luhem",
již poádá spisovatel p. Seidl „všem pátelm myslivosti a pírody";
prvé dva sešity obsahuji obrázkv o tetívku a ohai.

Josef Pauhner : Zpvy pohební. Seš. 1. Cena part. a hl. ."> K. — Osmero
píaiií s prvodem klavíru. 2. vyd. Cena ?> K 00 h. Xakl. Fr. A. Urbánek
v Praze.

Pohební písn eské — to také jedna bolavá stránka našeho
hudebního -umní'^. Sbírka Pauknerova. jež podává a ješt slibuje

pelivý výbr, jest velmi vasnou, jsouc zpsobilá, zdárn nahraditi

rzné ty komposice pohební, které jsou lovku opravdu k plái
anebo — k zlosti a pohoršeni. Prvý sešit obsahuje 12 skladeb pro
smíšený sbor. jež naléhavé poteb zplna vyhoví. Páli bvchom panu
skladateli jen lepších ješt text, nebo tyto zdá se jakoby místv dusilv

jeho vzlet a vroucnost výrazu hudebního.

-Osmero písní" se již obecenstvu šastn pedstavilo a budou
zajisté i po druhé vlídn pijatv. Ani zde však hudební písnost tu

a tam nedává vvniknouti pimené nálad nhv a vroucnosti. Velmi
krásná na p. jest harmonisace známé písn -Pomodli se také za mne'^,

kdežto apostrofa uprosted zaznívá na nžn prosebný obsah píliš

zádumiv. Vlastenecký dvojzpv .,Za hranicemi" pijde o slavnostech

velmi vhod.

Obé sbirkv upímn doporuujeme.'

Památce zvnlého mistra Zd. Fibicha pípadn slouží druhá
vydání známých prvotin jeho: Lístky do památníku op. 2. cena 1 K.30h)
a Scherzo (op. 4. cena 1 K). poízená týmž nakladatelstvím.

'/ K minulé hudební zjíiáv upozoruje nás nakladatel p. Fr. A. Urbánek, že

spisovatel .Katechismu zpvu p. Stanislav Jinínek, uitel hudby pi uitelském ústav
v Praze, jest bratr skladatele Aloisa Jiránka. uitele hudbv na Paisi.



„Andl Pán'*. Vrohodné zprávy o vyzvánní k , Andl Pán"
(jak udává ,Zeitschrift fur kath. Theologie" 1901. II. 348. z péra K. A.
Knellera S. J.) poprvé sebral Mabillon v aktech svtc ze ádu sv. Benedikta,

v pátém století. Pi vyzvánní Andl Pán veer odvolává se Mabillon na
naízení Jana XXII. (Raynald ad a. 1318 n. .58., 1327 n. 54 ) a na koncil

senský 1340. (t. j. koncil paížský z r. 1347, Mansi 26, 23.), Ranní vy-

zvánní k Ave Maria nalézá poprvé v naízeních synody lavaurské z r. 1368.
(c. 127. Mansi 1. c. 541.), polední v naízení kartuzianského pevora Františka

de Puteo z poátku 16. století, jakožto v nejstarším mu známém doklade.

Tento, Mabillonem podaný obraz o Andl Pán byl pro Francii doplnn
tvrtým svazkem spisu Thesaurus novus anecdotorum od Martneho a Duranda,
kdež otisknuta jsou píslušná synodální naízení pro diecesi treguierskou,

bezierskou a nanteskou (1. c. p. 060. 972. 1107.); pro Nmecko podává
celou adu zpráv Hartzheimova sbírka koncilií, jež Binterim vybral do svých

Denkwurdigkeiten (VII. I. str. 132 nn.). Posud známé historické údaje

o Angelus domini dají se shrnouti v následující body

:

1. O stáí a rozšíení veerního zvonnív Itálii zpravil

pi-tíd nedávném italský danteista G. No váti a upozornil na nkterá mén
známá místa (Reále Instituto di Scienze e Lettere- Rendiconti. Ser. II. vol. 31.

Milano 1898). — Novati táže se nejprve, nenaráží-li se ve verších Danteova
Oistce VIII, 1— 6 na zvonní k Angelus Domini, ježto oznauje se tam
veer za dobu, kdy k mladikému jinochovi dlícímu v cizin se pikrádá
touha po domov, zaznívá z daleka zvon, jenž pláe, zatím co den
bledne. Mnozí se domnívali totiž, že zde setkáváme se s vyzvánním
k Ave Maria; ale spíše má pravdu Novati, jenž dí, že slova Danteova (f 1321)
nemusí se bráti v tomto práv smyslu, že mohou znamenati zcela dobe
znamení zvonem, jímž ve stedovku oznaoval se konec obanského dne,

anebo že znamenají zvonní, jež zv.stovalo poslední ást denního officia,

kompletá. Tento poslední výklad jest jedin možný z toho dvodu, že za

asu Danteova zvonní k Ave Maria posud v Itálii nebylo všeobecným
zvykem. — Stejného osudu jako domnnka práv uvedená, docházejí i jiná

svdectví, jež se obyejn uvádjí na dkaz, že klekání zvonilo se peíl rokem
1318. Domnnky, že Urban II. r. 1095. anebo že koncil lisieuxský z r. 1055.
nakázal zvoniti klekání, že eho IX. zavedl jx)ledne, mžeme za píkladem
Mabillona zamítnouti ihned, ježto pro n není nižádných doklad. Naídil-li

sv. Bonaventura zvonní klekání pro ád Františkánský, není posud historicky

rozhodnuto a pak, neteba toho píliš dbáti, ježto jedná .se na nejvýše o zvyk
jediného ádu. Domnívá-U se Tiraboschi, že pro okolí milánské již koncem
13. století zvonní klekání zavedeno bylo, protože v náhrobním nápise

Fra Bonesina della Riva se dí : „Qui primo ecit pulsare campanas ad Ave
Maria" (Veterum Humiliatorum monumenta, Mediolani 1766. Vol. I. diss. 6,

pars 3. XXVI. p. 299.), tu potvrzuje z roku 1313. nalezený testament, že

ilella Riva asi o 20 let pozdji zemel, než Tirasboschi se domnívá. Tak
ztlá se, že pro zvonní k Andl Pán ped r. 1318. není jistého svdectví
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vyjmeme-li ono. jež nalézá se v papežském list z r. 1318. (anebo lépe, jež

uvádí Raynald pi píležitosti onoho listui, že totiž zvyk, o nmž si Jan XXII.

peje, aby všude se rozšíil, byl zaveden u kostela saintesského. V Itálii,

jak dkazy svdí, po r. 1318. vrak velmi záhy byl zvyk zvoniti klekání

všeobecn pijat. Náhrobní nápis Fra Bonesina jest toho nejen nejprvnjším

a snad i nejstarším dokladem. List Jana XXII. z r. 1327. jest adressován

Vicario Urbis, má tedy za úel, zmínný zvyk zavésti i v Kím ; že tohoto

vyzvání bylo uposlechnuto, dá se najisto pedpokládati. Ješt na jiné, posud

neuvedené místo upozoruje Xovati (1. c. 381.) Jest to místo ve spise De
laudibus Papiae v kap. 14., jenž jak G. Bosisio v Gazetta Provinciale di

Pavia ze dne 27. ledna 1857 dokázal, byl sepsán kol r. 1330. v Avignone

od Giovanniho ^langana, kanovníka Valenceského a advokáta ímské kurie.

Místo ono zní: Omni šero post signuni salutationis Virginis Mariae, mediante

aliquo intervallo, (Paviae) pulsatur campana, que dicitur Bibitorum, eo quod

prohibeat lúterius bibere in tabernis, aut apertas esse tabernas. ' Post aliud

intervallum pulsatur Scilla (zvonek) per longum spatiími, prohibens incessum

per urbem. lu aurora vero pulsatur septem ictibus alia campana, dans

licentiam exeundi. Praeter autem quotidianum illud signum, quod fit in šero

ad salutandam Virginem gloriosam, institutm est aliud nuper in mane fieri

paido post signum aurorae ad eandem salutem reiterandam, sicuti in locis

pluribus observatur. (Muratori, Scriptores XI, 29.) Správným-li datování

listu de laudibus Papiae, pak uvedené místo jest velmi dležito, ježto by

bylo nejstarším svdectvím pro klekání ranní a bylo by, protože spisovatel

ve Francii psal, dkazem, že se zvonilo ranní klekání nejen v Itálii, ale i

jinde. Xkolik jiných, mén cenných doklad podávají stedovká zízení a

statuta italských mst. Tak obsahují statuta klerik v Piacence z r. 1337.

naízení, že post sonum Ave Maria žádný muž nesmí se déle pozdržeti

v nkterém konvente ženském. Tamtéž v jiných statutech ze 14. století

iní se rozdíl mezi zvonním circa horám completorii k iict blahoslavené

Panny a mstským zvykem vyzvánti zvonem in prima hora noctis hora

consueta. (Byl to zvon zvaný campana seralis.) — Jak tomu bylo s práv
uvedenou campana seralis, jako dodatek ku práci Xovatiov píše Lattes

(d. c. p. 392— 39.J.J, že toto veerní zvonní, jež záleželo ponejvíce v trojím,

ideji ve dvojím nebo i jen v jednom udeení na zvon, bylo obanstvu
signálem, že ped zákonem poala noc a platí zákonit zavedený noní ád.
Po té nesml nikdo mstem pobíhati, v}'jma pípad nutnosti, a to ješt pouze

se svtlem. Bylo zakázáno hráti venku na loutnu anebo violu. Hostinští

musili ustati v prodeji vína a hosty propustiti. Tato povinnost nastala po

prvém udeení na zvon (v Pise po druhém), aby hosté-pijani mli dosti asu
odebrati se dom. Z této píiny jména campana de' tavernai (= zvon pro

hostinské) a campana bibitorum (= zvon pro pijáky) nepotebují dalšího

výkladu. O prvním zvonu iní se zmínka ve statutech mést Vercelli, Asti,

Casale, Pavia, o druhém v Pavii. Ve Florencii, kde pouze jednou veer se

zvonívalo, užívalo se jména campana pro poena duplicanda, protože po zvonní
na každý pestupek byl stanoven dvojnásobný trest. Jméno campana dei

custodi, della guardia (= noní stráž) jest jasno. Po zavznní veerního

zvonu radívalo se samo sebou, aby nikdo nebyl už na idici spaten, nebo
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V Bologni, Sieiié, F\:-e, Pistoji atd. bylo od tohoto okamžiku dovoleno

vylévati vodu na ulici a pruto nebezpeí, že bude chodec i)olit, hrozilo stále.

Zvláštní povinností bylo pi veerním zazvonní shasiti ohe ; o tom

v Itálii dje .se zmínka pouze v statutech pro Vigevano (ve 14. století), ve

Francii však tato povinnost tak písn byla nakázána, že doba veerního
zvonní slula krátce ignitegium i couvre-eu. Jméno „zvon pro hostinské"

= cloche du vigneron, l)ylo známo i ve Francii; jiné jméno, jehož na píklad
v Marseille se užívalo, bylo campana salvaterra. Výraz Feuerglocke byl i

v Nmecku znám. Passovská fundace z r. 1329. si peje, aby „alle Nacht
vor der Feuerglocke Ave Maria gechlenkt werde" (Regesta Boica G, 278.

Zpráva historického spolku dolnobavorského 1891, 38). Ve Španlsku
nazýváno zvonní veerní „znamením pro zlodje". Akt z roku 1317. ze

dne 29. ervna koní slovy: (juae fuerunt lecta in domibus b. Dominici

praedicti Ordinis Valentiae aute pulsationem cymbali, quod vocatur lo Seny
del Ladre hora jam ol)scura (Man. Mar. Ribera: Centaria primera del reál

y militar Instituto de la inclita religio de N. S. de la [Merced. Barcelona

172Gp. 337).

Oas, kdy zvonní klekání zavedeno bylo, udává zmínný
odborník Novati (str. 392.) takto: „Nejstarší stopy, jež až posud o velmi

rozšíeném zvyku zvoniti klekání jsem seznal, nacházejí se v Pinerolu z roku

1220. a v Padov (ped r. 123G.); u Vercell mžeme za to míti, že tam

zvyk tento ješt r. 1^41. znám nebyl, pi'otože hostinským bylo naízeno,

by „ad vesperas" pestali prodávati víno, kdežto ve všech ostatních mstech
bylo tak naízeno po prvním zazvonní. V Bologni zdá se, že zvyk tento

poal kol r. 1260.— 01., protože tém každoron obnovovaná statuta

díve o nm nemluví; kapitola, jíž naizuje se zvoniti ráno, nachází se

poprvé pi reform z r. 1200.; naízení podestovo z r. 1201. naráží již na

veerní zvonní. V Milán mluví se o tomto zvyku jako již zavedeném

v trestních naízeních z roku 1272." ^- Ranní vyzvánní bylo zavedeno

v Bologni, Sien, Lucce, Casale, Brescii, Pi.se, Piance, Pavii. V Piance a

snad i v Pavii zvonilo se ráno dvakráte, totiž pi klekání a pi zákonitém

poátku dne. (<^- P-)

Apologetika. V Paíži ilokoneno veliké apologetické dílo pod názvem

„Science et Religion: Etudes pour le tem*ps présent" o 151 seš. ve 12'';

každý sešit má nejmén 104 stran. Uenci prvního ádu vnovali dílu tomuto

své síly; úastnili se: benediktini, dominikani, jesuité, doktoi a proessoi

bohosloví francouzských theologických fakult i semináv a knžstvo vbec.

Všecky námitky od nepátel katolické církvi inné, všecky záhady djin

a vd luští se tu zpsobem vdecko-popularním na prospch katolicismu.

Nkteré svazky vyšly již v druhém vydání. Svazky 1., 3., 4., 48., 88., 89.

o úvod k apologetice, na p. o nutnosti náboženství, djí-li se zázraky,

o jistot, jaké poskytuje vda a pod.; svazky 10., 17., 34., 35., 39., 45.,

50., 05., 81., 84., 105., 127. o spiritismu, hypnotismu, stigmatisaci, fakiri.smu,

kabbalistické mystice, o posedlých dáblem a podobných zvláštních zjevech

v oboru náboženském. O jsoucnosti Boží jakožto zákl^id veškerého
náboženství jedná více svazk; s rozliných hledisk dokazuje se existence

Boží ve svazku 5., 27., 90. a zamítá se materialismus v dílku 24., 25., 59.,
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74.— 7'J., 07.; otázka o pvode života ventiluje se v 27., 8G., harmonie

-tvoení v 111.; o svtech hvézdnatých, jež pekrásn dokazují jsoucnost

-vtového ádu a tedy Stvoítele vbec, dle nejznamenitjších astronom

pojednává svazek 02., G3., o prozetelnosti Boží proti tm, kdož nespokojují se

- roz<llením majetk pozemských, dílo 148. — Protože nevra lovka
velice snižuje, o jeho dstojnost olupuje a pirozenost lidskou zapírá, musí

kesanská apologetika všímati si v první ad po Bohu lovka. Rozdíl

mezi lovkem a zvíetem podán v díle 20., 143., darvvinismus se vyvrací

ve svazku 40. a 47., o duši lidské jedná svazek 2., o svobod vle 61.,

' námitkách proti svobod vli lovka 112. a 73., jenž zárove vyvi-ací

námitky Lombrosovy, erpané z kriminalistiky. Jednota pokolení lidského

~e obhajuje ve svazku 40.; vznik rozliných rac ve 140. a 141.; život po

smrti se zkoumá v díle 10. a 107. — K obrané zjeveného náboženství jest

nezbytno pr okázati pravost Písem svatých. Mojžíšský píivod Pntateuchu

naproti novjší protestantské kritice obhajuje svazek 142., hodnovrnost Písma

~e stanoviska ist kritického dílko S7., pravost evangelií, zvlášt celého

Nového Zákona svazek 49. a 111., zázraky Kristovy v evangeliích podané

svazek 138.; djiny Písma sv. od jeho vzniku až po naše doby, jak u žid
tak u kesan podávají svazky 91. a 92.; pomr Písma k rozliným vdám
zkoumá se a stanoví ve svazku 109. — O božství Ježíše Krista jedná

lilo 0. a o Jeho vtlení 30.; ve svazku 135. vjdiuje se mládí Ježíšovo

dle starých kesanských a židovských pramen, zkoumá se na základ

()rávním proces, jejž veleknzi židovští zavedli s Kristem; život Kristv

-epsaný od Renana rozebírá se vdecko-kriticky v ísle 18- Božská nauka

Kristova a Kristem založené náboženství obhajuje se proti jiným náboženstvím

vhodnými pirovnáními; proto jedná se v sešit 13. a 70. o Mohamedovi,

ve 14. a 1.5. o buddhismu, jejž protivníci katolicismu zvlášt za našich dn
tak rádi idealistijí, ve 126. o brahmanismu, o starém i novém judaismu

ve 115., 116., 32., 44., pi emž i o talmudu uvádjí se zajímavé vci.

Srovnání katolicismu a protestantismu dje se v dílku 12., kdež i poukázáno,

kde pravou víra hledati dlužno. O námitce, že katolické státy v ohledu

politickém, obchodním, hospodáském, sociálním a pod. zstávají za státy

protestantskými a liberálními, jedná sešit 82. O eckém schismatu píše sešit

128. a 129., o laisko-orthodoxní církvi 22., o innosti katolické církve ve

prospch dlnictva sešit 37., o výchovu mládeže 101., o výchovu dívek 04.,

o zásluhách rozliných osob (hlavn dám a knžen) v dob pronásledování

<ešit 147. a o zásluhách, jež ve stedovku získalo si papežství o mír mezi

národy, sešit 134. — O víe dkladné jedná svazek 34., (již ve tvrtém

vydání), o zjevení Božím pro lovka 09., že rozumu víra neodporuje 121.,

122., ježto rozumný ^lovk musí, jak kardinál Manning dokazuje, a dle

nhož tento dvojitý sešit jest napsán, viti v jsoucnost Boží, a ježto -rozumu

nikterak se neprotiví, pro by Bh nemohl zjevením lovka Sám o sob a

vcech božských pouiti. Bh pouil lovka skrze Ježíše Krista, který

založil katolickou církev, proto pravá nauka Kristova nalézá se toliko v ka-

tolické církvi. Véí-li lovk církvi katolické, jedná zcela rozuran a správn.

Jest sict pýcha, o níž jedná sešit 68., vehký nepítel víry, ale ani autorita,

jíž víra se podrobuje, ani poslechnutí církevních pedstavených, neprotiví se
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lidskému rozumu, jak pesvduje seSit 30. a íw. Protože víra chová nové,

až poiíud netušené pravdy a mezi pravdami nemže býti sporu, proto nemže
také býti neshod mezi kesanskou vírou a skutenou vdou, nýbrž mezi
obma musí panovati krásná harmonie a soulad, jak ukazuje se v sešité

29., 130. a 131. A víra mže se obohacovati novými dogmaty, jest pece
vždy dle ísla 33. nezmnitelnou. — O velmi interesantních otázkách,
jež s katolickou vírou bud pímo nebo nepímo souvisí, jedná se též v n-
kolika sešitech: o otázkách geologických v 77. až 79., o potop svta,
byla-li všeobecnou t. j. p5 celém svt, i jen v nkterých ástech svta
v 55. a 56., o obydlení hvzdnatýcli svt se stanoviska kesanského a

astronomického v 7. až 9., kdež ukazuje se, obydlení toho nelze jednoduše
zamítnouti z toho dvodu, že by Kristus na všech musil se zrodit a lidstvo

vykouzliti. O konci svta a událostech jej provázejících jedná se ve svazku
28. a 72. Jsoucnost pekla dokazuje se.šit 21. a 43., kdež proveden též dkaz
o vnosti trest pekelných. O oistci mluví sešit 13G., o andlích a dáblech

123. — Obyejn a bžné námitky, jež od pradávna proti kesanskému
.zjevení bu všeobecn, bu specieln se pednášívají a o nichž každý katolík,

jenž za vzdlance platit má, musí býti dkladn orientován, o velebné

Svátosti Oltání v sešit 11. a 120.; o híchu ddiném jedná sešit 113. a
114., o inkvisici 38., o noci bartolomjské 58., o zrušení ediktu nanteského
144. atd. — Dkladn jedná se i o otázce sociální v sešitech 41., 54.,

118,, 119., 145., 146., o svobod svdomí v 19., 72., o svobodné morálce

v 150., o svobod uení 66., o pvod státu dle sv. Tomáše naproti theorii

Rousseauov v sešit 93.—95., o pvod zla vbec a o pvod utrpení

v sešitech 126, a 96. — O pojmech krásna pouuje sešit 80., o po-
kroku 106., o daních 51., o jednání sv. lomáše naproti židm 53.,

o pedagogice 108., 132., 129., o umní 83., o lásce k vlasti 57., o nej-

novjších náboženských proudech v Anglii (Ritualismu) sešit 102.— 104.

To krátký nástin apologetického díla „Vda a náboženství". Právem
poznamenává H. Hurter S. J. v „asopise pro katol. theogii" (Innsbruck,

III. sešit 545. 1901.), z nhož tíito zpráva jest erpána: „Rádi bychom
byli, kdyby ješt nkterá jiná dležitá a asová themata, jako na píklad
o souboji, o coelibatu knžském, vbec o sociálním významu slibu eholních
a života klášterního, o spalování mrtvol a podobné pojednána byla." Ku
thematm uvedeným mohlo by se pipojiti též nco o založení katolické

církve, o primátu ímského papeže a jeho právech, o odpustcích, o papežské

neomylnosti, o muenících, o nkterých bkulaích jako: Husovi, Kalvínovi,

XíUtherovi, Zwiaglim, Viklefovi a pod. Nebylo by na ase, aby i u nás
nkteré nakladatelství podobného díla se podjalo? Nmci mají: „Volks-
aufklárung" u Opitze ve AVarnsdorfu, a jak se dovídám, sešitky jdou na
draku. Ostatn naše katolická intelligence, která ráda francouzsky ítá,

dobe uiní, sáhne-li ob as i ku „Science et Religion"; pak snad mén
bude oprávnnou ventilovaná, ale posud nerozešena otázka : pro intelligence

se vzdaluje od katolické církve!

Smrt sv. Petra v ím. O smrti sv. Petra v ím za císae Nerona
podává innomostská „Zeitschrift fr katholische Theologie" (1001, sešit 3.)

tento zajímavý passus; Ve velmi starém apokryfu „Ascensio Isaiae" nalézá se
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(cap. 4, 2) zmínka o píchodu Berialov na zem na „konci svta", jež dle

ethiopského pekladu této knihy zní: Et postquam consummatum est, descendet

Berial priuceps mugnus, rex huius mundi, cui dominatur ex quo exstat, et

descendet e firmamento suo in specie hominis, regis iniquitatis, matricidae.

Hic est rex huius mundi, et plantam, quam plautaverunt duodecim apostoli

Dilecti persequetur; e duodecim in manum eius tradetur. Hic angelus Berial

in specie istius regis veniet etc. ecký originál tohoto místa byl nalezen na
papyrusu a od Grenfella a Hunta (The Amherst Papyri. Part. I: The ascension

of Isaiah and other theological fragments. London 1900) uveejnn. IMísto

12 apoštolech zní: doxic, auto^ ó [SaaoXeu; ouxog xr^v '.puTStav, fjv ^uxsóaoucjiv

01 0(í)0£xa áuóaxoXoí xoO áyaTcrjxoO OMqzi, xat xwv cwoexa [....] xoclq

/epcjív auxou TcapaSoS-r^aexa:. Harnack poznamenává k tomu ve zpráv
zasedání berlínské akademie (1. listopadu 1900, str. 985): „Vta ,e duodecim

in manum eius tradetur' byla až posud nesrozumitelnou a panovala pouhá
domnnka, že míní se tu muenictví Petrovo: nyní nemožno o tom už pro

singulár (Tzocpabod-rpexaci) pochybovati, nebo je tak dobe jako jisto, — šotek

náhody ti dležité písmeny po Scí)5£xa zniil — že jako subjekt k verbu

slovo sr^ doplniti se musí a že skuten mart}TÍum Petrovo se tu rozumí.

1 jest místo toto navždy nezvratným dkazem pro smrt Petrovu v ím
za Nerona; jak velikou cenu tento nález má, závisí od rozhodnutí, kdy naše

apokalypse byla složena." Dillmann klade zmínné místo Ascensionis do druhé,

Harnack do první polovice tetího století. — Xej znamenitjší pro-
testantský bohoslovec a historik Harnack doznal tedy, že svatý

Petr podstoupil mart}'rium v ím za císae Nerona. A naši pastoi? Vn
budou hlásat a psát, že sv. Petr v ím nebyl a tam smrti muenické
iiepodstoupil, a jen pravda vysvobodí vás ... V. Oliva.

Upálení J. Savonaroly. Protestantská „Theologische Literaturzeitung"

(1900, . 19., redigovaná Harnackem a Schrerem) píše pi kritice díla jesuity

Lucasa „Fra Girolamo Savouarola" (Londýn 1899) pérem S. M. Deutsche:

„Úsudek spisovatelv jak o Savonarolovi tak jeho protivnících je zcela spra-

vedlivým. Uznává se Savonarolova vážnost a istota mravních snah; domnnka,
že týž pouze povrchní úinky vyvolal, zamítá se mezi jiným, i na základ
života vážných osob, jako Picusa z Mirandoly, jenž mu (Savonarolovi) byl

díkem zavázán za ti'valou zmnu v celém smru životním; jeho snaha, aby

co nejúinnjší pomoc za hladu a sucha ve Florencii byla poskytnuta, dochází

úplného ocenní. Klade-li spisovatel Savonarolovi za chybu neposlušnost

k církevní vrchnosti, zastává pouze koiTektní katolické stanovisko a musíme
mu v tomto, naproti tm katolíkm, kteí Savonarolu obhajují, za pravdu dáti.

Co s této sti'any pro propuštní Savonarolovo se uvádlo (papež prý nebyl

oprávnn podrobovati toskánské klášterypísné observanci, ževolbaAlexandra VI.
pro šimonii pi ní spáchanou mže se považovati za neplatnou, o emž pece
neslušelo rozhodovati prostému knzi), s tží dá se obhajovati; vizme jen vývody
spisovatelovy na sti*. 220. nn. a 249. nn. Ba Lucas posuzuje Savonarolu píliš

mírn, nechce-li považovati ho za velikého provinilce. Savonarola zneuctil

formáln na právním základ vydanou papežskou exkommunikaci a co pak
na právoplatné zakrytí toho svého skutku z Paludana a Gersona — ostatn
jak Lucas správn soudí, docela nevhodn — uvádí, nejsou nikterak momenty

Hlídka. 43
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u nho skuten rozhodující; Savonarola spíSe dal .<e ovládati citem, že

Písma sv. a svého svdomí více poslouchati musí nežli církevní autority,

a sám tento princip ani v theoretickou jasnost neodl, jako Viklef a Hus
a pozdji Luther. Dle tohoto nemže ho skutené viny sprostiti ani, jinak

korrektní, jeho dogmatika (!), ani prohlášení, že podrobí se rozsudku církve, až

bude pouen, jak tomu také jest u Luthera až do roku 1520." v. O.

Památky bogomilc. Po celém Balkán, zvlášt v krajinách dnes

mén obydlených nacházíme tu porznu, tam ve skupinách kamenné pomníky

rozmr nkdy až obrovských a tvar rozmanitých, podivných. Lid zove je

„nu-amorovi", „steci" (od státi), „mašeti" (z arabského mešhedd) neb jednoduše

„kamen", „bilig" (znamení), potažmo „kamen bilig". asto, vehni asto vynoí

se ped námi na pochode kamennou balkánskou pouští celé msto, msto
miniaturní, domku podivn, neobvykle vypadajících. To jsou ta msta mrtvých,

to jsou ty stai'é nekropole dávno vymelých bogomolc ili bogomilc.

Tvaiy tchto kamen jsou: plotna, tumba ili podlouhlá krychle,

sarkofág ili velká kamenná rakev a nišan nebo sloup. Pomníky spoívají

bud na holé skále nebo na umlé podezdívce a liší se nejen co do tvaru,

nýbrž i co do velikosti od sebe.

Kamenné plochy ist otesaných balvan pokryty jsou ornamenty

motivu rozdílného, ale pro každou krajinu význaného. V Bosn, Srbsku,

Bulharsku pevládají jednoduché okrasy z ár kivolakých, vlnitých nebo

závitkovitých s pipojenými ržicemi a líponkami. V Dalmácii, Hercegovin

a v Makedonii pevládá ornament sloupoadí v basreliefu, patrn to motiv

vzatých z pozorování palácových staveb dalmatských.

Nápisy provedeny v „bosanici", písmem hšícím se od „cyrilliky"

toliko jednotlivými znakami. Velmi asto pozoroval jsem v kámen vytesané

štíty a mezi nimi dlouhý me s kížovitou rukojetí, což ye mn vzbudilo

klamnou domnnku, že snad pomníky tyto njak s ádem nmeckých rytí
souvisejí.

Sekta pvodem poukazuje do Asie. V nehostinných horách Arménská

a na hranicích perských utvoila se sekta Pavlician jako výkvt uení

Maniova, zakladatele manichaeismu. Vyznání Pavlician je slouenina jednak

legend starosemitských a perského (turanského) duaHsmu, jednak morálky

buddhické a kesanské. Význaný v nauce bogomilc jest Satanael vedle

Krista jako zlý princip, k jehož potení Kristus se vtlil. Bogomilci zavrhují

Starý Zákon, ovládaný Satauaelem, svátosti ktu a pijímání, neuznávají než

Nový Zákon, zavrhují nkterá dogmata a brojí proti moci a bohatství ducho-

venstva. Jméno své mají asi od mnicha Bogumila, který v 10. století v zemích

balkánských psobil.

Sekta pvodní unikala pronásledování do Thrakie, odtud do jižní

Francie atd., odtud zase do krajin bosenských. Jak dalece souvisí se slo-

vanským charakterem, nesnadno rozhodnouti. J- "^'•

Druhy prachu, jakých se v evropských státech používá. Dle nynjších

názor vyžaduje každý model runic zvláštní pimený druh prachu, z ehož

následují rozlin smíšené bezdýmné taskaviny, ježto rozdlujeme ve dv
skupiny: a) nitrocelulosu (bez písady nitroglycerinu); h) nitrocelulosu (s více

mén nitroglycerinem). Pojmenujme a) blkavkou ^h) prachem nitroglycerinovým.
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k Hmuž ítáme: „balli-tit-, „solenit" a „cordit". Následující tabulka obsahuje

elil jíí stát}' s onmi druhy prachu, jichž používají, a prmrná ísla nej-

vtšího tlaku v hlavni, který pi výstelu povstane.

Stát

a kalibr
Název
prachu

Nejvyšší Poátení:
Kde se zhotovuje tlak rj^chlost

Belgie

7"65
2900

Wetteren
Dánsko
800

blkavka šupiny 2900

Nmecko
7iíO

královské a rotvýlské í

továrny
J200

600

630

640

Anglie
7-70
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pro tžká dla, h) pyrocollodium, c) nový bezdýmný prach, d) prach zrnitý

(nitrocelulosa). 3. V Rusku: a) pyrocollodium pro lehká (polní) dla, h) prach

prismatický pro námoní dla (nitrocelulosa). 4. V Anglii: a) cordit pro dla
zadovky (nitroglycerin), h) prach Šulcev, c) prach B. E. C. (nitrocelulosa).

.5. V Itálii: a) l>allistit, h) apyrit (nitroglycerin), c) prach prismatický (nitro-

celulosa). 6. V Rakousku: a) 2 mm prach pro dla (nitroglycerin), bj prach

zrnitý a prismatický prach „Amnion'^ (nitrocelulosa).

Ruské dráhy. Dne 1. ervna 1891 položen základ k obrovskému

podniku na Rusi, k svtové transversalce evropsko-asijské a již nyní blíží

se nesnadné to dílo svému ukonení a za nedlouho bude z Petrohradu supající

vlak uhánti nezmrnými koninami stepí a hor sibiských k Yladivostoku

a Port-Arthuru. 5G12 verst transsibiské dráhy jest hotovo a doprav ode-

vzdáno. Dnes již možno dostati se z Prahy do Yladivostoku za 24 dní,

místo šesti nedl cestou námoní. Až bude celá dráha hotova, potrvá tato

cesta jen 13 a do Port-Arthur 15 dní a nocí. Dráha tato byla nejrychleji

stavna, pipadat' G51 verst hotové trat na rok. A za jakých okolností,

v jakých krajinách! Nedozírnou stepí, kterouž bylo dlužno pro zimu hájiti

proti snhovým závjím, pes veletoky, jakými jsou Ob, Jenysej, Amur a

jejich pítoky, skalami kolmo nad proudivé eky vystupujícími, jimiž jen

pomocí tmiel bylo lze raziti si cestu ku pedu, nebo galeriemi hluboko

v strmé strán vrytými. Jedin vysokého lesa spotebováno 40.000 desjatin,

tedy nkolikanásob naší Šumavy. Devt milion pražc položeno na trati,

6^8 milion pud cementu vyžadovaly mosty, tunely a jiné stavby, 1000

milion pud materiálu osazeno a navezeno dosud na trati, 70.000 muž
pracovalo souasn na dráze, nepoítaje 6000 sluh. Na 850 milion rubl

již prostavno a okolo 350 milion bude ješt zapotebí. Dležitý úinek

ckáhy té ukázal se loni pi vojenské doprav podmínné ínskými bouemi.

Nebýti lokomotivního spojení mezi Evropou a dálným východem, splavbou

po parníku pouze Bajkalem, Silkou a Amurem soustediti statisícovou

armádu, potebnou k potlaení mandžurského hnutí, bylo by vyžadovalo

mnohem více asu a kdož ví, jaký by byl býval výsledek. Bez dráhy ne

Rusko, ale Japonsko bylo by dnes rozhodující mocí na dálném východ.

Díky dráze té, elí dnes Rusko Anglii a ve spolku s Francií všem mocem

e\Topským. Pro domácí vývoj Ruska znamená ta dráha nové proudy ti-žby

a obchodu a založení nového svta ruského v Asii. Do r. 1901. dopraveno

bylo po dráze té 4i/a milion osob a 190'6 milion pud nákladu. Vývoz

i dovoz roste a vývoz nabývá tak rozsálilých rozmr, že zízeno od svtové

dráhy sibiské nové spojení k Permu a Kotlasu, odkud vede již železnice

k Archangelsku na Ledovém moi. Sem vozí se tisíce^ a tisíce vagón
sibiského obilí, másla, vajec, ryb a dopravují do Anglie, f^vedska a Dánska.

Vznikají nové osady, nová msta, nový život. S pokroky di-áhy pokrauje

i ruch vysthovalecký. 225.000 lidí pichází ron na Sibi a do Amurska

hledati si novou vlast, zakládati novou domácnost. Rusko svým velkým

podnikem se v Asii sesiluje, ale v Evrop neoslabuje.

Po trati transsibiské jest nejdležitjší železnice rusko -per ská.

O dráze té dosud málo. bylo uveejnno. Jisto jest, jak práv se ukazuje,

že se na ní horliv staví a že di"áha také dosti pokrauje. První ást její
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zbudována byla již r. 1898. Jest to tra z Tiflisu pes Alexandropol ku

Karsu. Další a vlastní tra vede z Alexandropolu pes Eriva, Nachievan
do Džulfy na perských hranicích. Tra Alexandropol-Eriva byla dokonena
již v lednu a nyní poíná vozba až do Nachievanu. Celá tra z Erivané

do Džiúy bude otevena v lednu r. 1902., tak že od té doby budou

Petrohrad, Moskva a celé Rusko spojeny nepetržitou di-áhou pes Petrovsk,

Derbent, Baku, Tiflis s perskou hranicí. Vzdálenost od Moskvy k Džulfé

obnáší 3600 verst, z Petrohradu 4200 verst. Vtší ješt obchodní a strate-

gickou dležitost má stavba tak zv. dráhy Kaspické, která bude pokraováním
dráhy z Petrovska, na Baku a železniní spojení s Persií zkrátí o 800 verst.

Povede pod horskými velikány Kavkazu podél moe Kaspického. Až do

Aljatu 78 verst jižn od Baku se již staví. Zde spojí se s železnicí za-

kavkazskou a zárove bude kaspická tra budována dále pes ]\Iugan,

Saljan a Lenkoran do Astary na perských hranicích. Dvojím smrem blíží se

Rusko od severu Persii: k Džulf a Astae. Ob ta místa nebudou konenými
body tch tratí. Xové trat povedou dále, a to tiflisko-džulská k Hoji a

Tebrisu, druhá kaspicko-astarská pes Rest do Teheranu. — Mimo ob
ty trat zanáší se Rusko zámrem stavti ješt tetí, od Džulfy do Malé

Asie až k Diabekiru a odtud pes turecký Erzerum k ruskému Batumu.

Dle výpotu, který podává jistý ruský asopis, bude možno vykonati po

dokonení velké sibiské dráhy cestu kolem svta za pouhých 3.3 dní.

Jednotlivé odstavce cesty jsou následující: Z Paíže do Petrohradu 2 dni;

z Petrohradu pes evropské Rusko a Sibi do Vladivostoku 10 dní; ze

San Franciska pacifickou dráhou do Xového Yorku 41/5 dne, z Nového

Yorku do Havru 6 dní a z Havra do Paíže 8 hodin. Cesta ovšem musila

by býti vykonána bez zástavek a nejr}Thleišími dopravními prostedky, jichž

by se dalo použiti.

Telefonograf ili píšící telefon jest magnetický fonogra, sesti-ojený

dánským inženýrem Poulsenem. Mluví se obvyklým zpsobem do mikrofonu,

s nímž spojen je telefon, ale telefon tento je povahy jiné nežli jsou ony,

kterých pi naslouchání užíváme; na míst obvyklé citlivé desky upevnn
je ped póly telefonu ocelový drát, kterýž zpsobuje magnetisování a vyvíjí

na dálku možnost vyznaování znamének. Zpsobem tím je možno netoliko

pomocí telefonu obvyklým zpsobem, totiž hovorem a posloucháním se do-

rozumívati, ale mžeme si také vše, co posloucháme, spolu „písemn" zachovati,

tak že methoda tato pinese veliký prospch zejména v manipulaci obchodní,

soudní, policejní atd.

O innosti reporterské ve válkách poslední doby pináší jistý

denník londýnský následující íslice a údaje. Dvacet osm velkých list

anglických má své zvláštní zpravodaje v Africe i v Asii a samy londýnské

„Timesy" \^pravily do Transválska ti, do Cíny tyi své dopisovatele.

Nejrozšíenjší tento list anglický vynakládá arci na službu reportér.skou

sumy tém neuvitelné. Pro zpravodaje platí jediný zákon : obstarati svj
list co možná rychle, telegrafovati zprávy mezi deštm kulí a granát, znáti

všecky strategické zámry a plány díve, než dojde k jich provedení, býti

vševdoucím a všemohoucím, ale posledn uvedenou vlastnost zjednávají mu
vskutku také nesmírné sumy penz, kterými vládne. Stalo se již, že telegrafní
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spojení stržené z naízení té které mocnosti bylo znovu obnoveno z podntu

a na útraty zpravodaje, který poteboval drátu pro svoje depeše. Ze se uskok

takový dá uskuteniti pouze plnými mšci zlata, je zcela pochopitelno. Times

samy Tydaly na zpravodajství o válce jihoafrické pes sedm milion korun

a obstarávání reportáže z Cíny vyžaduje náklad ješt mnohem vtších.

Rovnž tak etn jako Anglie zastoupena je Amerika, která vyslala do Cíny

12, do Jižní Afriky 5 zpravodaj; zde jsou opt listy „Herald" a „Daily

New-York", které nejvtší sumy na své zpravodajství vynakládají. Z ostatních

mocností evropských má Nmecko zpravodaj 5 v Jižní Africe a 6 v ín,
Francie 8, Rusko 7, Rakousko 5, Itálie a Holand po 4, Belgie 2 a Turecko

1 zpravodaje.

Ošetování ranných v bitevních árách jest zajímavým pedmtem
pednášky plukovního lékae Dr. Masimiliana Richtera, z níž podáváme

hlavní myšlenky. Na bojištích starých Egypan ranní odnášeni na krytá

místa a rány obvázány dle možnosti. Tžce ranných se nikdo neujal, ba

namnoze bývali doráženi. Tyto barbarské pomry zmnny zavedením stálého

vojska, a tu pevzali knží úkol ranhoji. Též djí se zmínky o nemocnicích

s dokladem, že se vždycky na levé stran táboru nalézají. Staí Indové

již nkolik tisíciletí ped Kristem odnášeli své ranné z bojišt ukládajíce

je pak na lože z mechu nebo listí a opatujíce jich rány obvazy a šávou

rostlinnou. — Ze starovku eckého nemáme spolehlivých zpráv, jen že i zde

jakýsi druh léka vojska doprovázel. Dle jejich vdní zlomeniny byly

zranním smrtelným. Homer zmiuje se v Iliad o ošetování ranných a

jmenuje lékae ve vojšt Agamemnona. asem se vci ovšem lepšily.

U íman potkáváme ve starovku opt zaízení zdravotnická zcela

nedostatená, a u nich již tenkrát platilo, že opustiti ranné jest bezectné.

Léka až do 5. století nebylo, teprve tu pišli do íma lékai etí. Livius

vypi'avuje, že se brávali mezci a vozy na bojišt k odvážení ranných a

že tyto umístili po rodinách. V druhé punské válce nalézáme již druh nosi
ranných, t. zv. velites. Již asi 200 let ped Kristem odnášeli se ranní

mezi bojem, což pozdji zcela zaniklo a ješt v 18. století bylo odnášení

ranných v bitv písn zakázáno. ímané zorganisovali službu zdravotnickou

asi takto: U któdé legie bylo pidleno 1700 velit, lidí slabších, ozbrojených

toliko luky, pozdji kopími. Nazývali je též „deputati" a „scribones".

Lékai, kteí dosud jen za mzdu po as války vojsko doprovázeli, jsou od

císae Augusta stále zamstnáni, a sice u každé cohorty po jednom. Již

Caesar pikl lékam právo obanské (ius Quiritum), za Augusta dán jim

zlatý prsten, znamení ímského rytíe (equites). Chirurgie dobývala sob vždy

vtší a vtší vážnosti, a již z této doby pešlo na nás dílo Aura Cornelia

Celsa „De medicína". Cohorty a legie opateny „medici vulnerarii" a byli

lékai jedné legie bu jednoduchými „medici" neb „medici ordinarii".

U námonictví nacházíme titul „medici duplicarii". Okolo roku 100.— 150.

po Kristu mlo každé ležení své valetudinarium pro tžce nemocné neb

ranné. Ve valetudinariu byli „optiones valetudinarii", poddstojníci pro dozor

a správu, k ošetování nemocných byli zde „nosokomoi" otroci. Mauritius

pidlil vždy asi 200—400 jezdcm 8 neb 10 scribon, kteí jeli za ostatními

a méli krátké žebíky, pomocí kterých vysazovali ranné na kon a pro
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oberstvení vezli s sebou láhve s rínem. Za každou zachránénou osobu dostávalo

se jim zvláštní odmny.
Po rozpadnutí se ímské íše pešla vda lékaská v ruce knží.

\' E u s k u nemže býti za as mongolských a tatarských vpádv o njaké

-lužb zdravotní ani ei; kdo nebyl rann tžce, pomáhal si sám, kdežto

tžce ranní ponecháváni svému osudu. To trvá až po vk 17., v nmž
povoláno nkolik cizozemských léka. Roku 1615. pidlen každému pluku

ranhoji a nkolik ošetovatel, ale teprve za Petra Velikého (1089— 1725)

zorganisováno se stálým vojskem i zdravotnictví. Roku 1716. vydán rozkaz,

jenž uruje pro každou divisi po jednom divisijním lékai a jednom štábním

chirurgu, pro každý pluk po jednom lékai nebo podlékai, pro každou

setninu po jednom felaru. K divisi pidleny dále 2 polní lékárny, jedna

pro pší. druhá pro jezdce. V pozdjších letech zízeny v každé divisi 2 polní

nemocnice s jedním editelem, s lékaem, duchovním, nkolika chirurgy a

polní lékárnou. Alexandr I. vydal zákon týkající se „zaízení a správy

mobilní armády", kterýmž zákonem zizují se v as mobilisace mobilní,

hlavní a transportní nemocnice. První pomoc na bojišti a dopravu ranných

do mobilních nemocnic (za zády armády) obstarávaly nemocnice transportní.

Nemocnice mobilní pozstávala z jistého potu voz dopravních a na každém

z nich po šesti pokrývkách, dvou nosítkách a bednikou s nástroji. R. 1835.

zreorganisováno zdravotnictví v Rusku a povstaly rozliné polní nemocnice.

Xa tomto základ spoívá i organisace ve válce krimské 1853— 1856.

Na bojišti obvazováni a pijímáni ranní do mobilních nemocnic, které

:re hned s vojskem pohybovaly. Z tchto nemocnic odváženi ranní na

obvaziSt, kdež jim teprve definitivn rány ohledány a obvázány. Personálu

zdravotnického se nedostávalo a proto engažováno na 600 civilních lékav
a pidleno armád 700 studujících medicíny. Poet felarv u armády zvýšen

na 3760. Všecko to ukázalo se býti nedostíiteným a zvlášt nemocnic na

zaátku nebylo, proto podniknuty roku 1869. rozliné reformy. Z pohyblivých

nemocnic, o nichž zde lilavn e bude, zízeny mobilní lazaret}' se 36 loženu

pro pší, s 12 pro jízdní nebo dlostelecký pluk a se 1 pro pontonové

o<ldlení nebo muniní park. T}-to mobilní lazarety táhly s vojskem, v nich

-hromaždovali se onemocnlí na pochodu a konen podporovaly tyto lazarety

innost obvaziš na bojišti. Obvazišté byla zízeaia od pohyblivých divisijních

lazaretu a obstarávala krom obvazování ranných též jejich transport dozadu

k válenému lazaretu. Válené lazarety dlužno ješt pipoísti k pohyblivým

nemocnicím, a dle poteby i nkolik nedl na jednom míst ostávaly.

Místa bylo v každém pro 30 dstojníkv a 6<J0 muž. Bylo tch lazaret

•elkem S4. i^- >

Díví pensionát na Starém Brn. Dávno již jevila se v Brn
potieba dívího pensionátu, kdež by dívky všestrann dobe byly opateny,

aby je rodie bezpené z domu dáti mohli. Pro školy své zídila Vesna

vzorný díví pensionát, avšak krom toho pichází ješt mnoho dívek do

Brna, pro nž by si rodie páli bezpeného útulku, pimeného hmotným

pomrm svým. Poteb této má vyhovti díví pensionát i.a Starém Brn,

jehož otevení práv oznámeno vysoké c. k. moravské zemské školní rad,

jež podle výnosu ze dne 9. srpna ís. 11.414 zizování takových konvikt
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pízniv je naklonna. ízení dívího pensionátu pevzala chvaln známá
.si. Marie Stejskalová. Pensionát umístn v I. poschodí ve prelí domu
. 23. na Mšanské ulici^ má vyhlídku na nov zízené Klášterní námstí
a prostranné místnosti jsou svtlé a vzdušné; zvláštní ventilace, Auerovo
svtlo, byt zcela oddlený zásklennou chodbou. Zdraví chovanek vnuje se

velká pée (koupelna, veliká zahrada pensionátní, domácí tlocvik, po pípad
bruslení a plování, vycházky). Strava prostá, ale sytá a výživná.

Výchov smuje k tomu, aby staly se z dívek hodné, pracovité a

skromné, ovšem také náležit vzdlané a potebám doby své rozumjící

ženy. Po pání rodi cvií se chovanky též v cizích jazycích a hudb a

uvádjí se do spolenosti. Vzhledem ku hmotným pomrm ustanovil se plat

jak možno nejmenší, a to 36 korun msín.
Doporouíme tento pensionát díví, jenž tší se laskavému povzbuzení

a pozornosti vynikajících odborník, eským rodinám, které hodlají dcery

své dáti do Brna na byt. Oekáváme od uvdomlých eských matek, že

nebude ani jedné z nich, která by, majíc takovou píležitost, výhodn umístiti

dcery své, uchýlila se snad do ústav neb rodin cizáckých, ba dokonce

nám nepátelských a v takovémž i duchu dcery eské na hanbu jména

eského odchovávajících. Zeny eské, bume svými

!

Konkurs protestantského spolku o katolických thematech.
Co naše katolické ústavy a spolky nedlají? Nevšímají si jiných církví

a života jejich. Kdy který katolický spolek vypsal ceny na obdobná themata,

jako nmecký protestantský „Der evangelische Bund"? Tento totiž do

.31. prosince 1902 vypisuje cenu 1200, 500 a 500 marek na práce po-

jecbaávající „vdecky": 1. „O katolickém tisku v Nmecku ve století 19."

2. „Kanonisace a beatifikace ímskými papeži konané bhem 19. století."

8. „Pestoupivší z katolicismu ku protestantství v Nmecku bhem 19. stol."

V}'jma poslední thema tázal by se lovk: Co jest „evangelickému bundu"

po tom? A pece tO' protestanty bude zajímat; ovšem ta „vdeckost" spisu

bude spoívat v „protestantském osvtlení".

Jména bratí makabejských. Dosud bylo známo pouze jméno

matky makabejských mueník: Samuni, z martyrologií eckých a syrských.

Ted v jedné arménské bibli, jejíž peklad poízen v 5. století, nalezeny na

okraji u i:)íbhu o bratích makabejských pipsány i názvy jejich. Dle toho

slouli: Akar, ]Makar, Koreu, Korseu, Aminadab, Galile a Gadide. Kdy názvy

tyto napsány do bible, neví se. Dle znní zejmo, že jsou to armenisovaná

jména. A sotva historicky dvodná.
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V Brn, 25. srpna 1901.

Církevní zprávy. Xa rok 1902. padne poátek 25. roku pano-
váni nynjšího papeže Lva XIH. V Itálii už se chystají

k oslavám. Ti spolky ímsko-italské („Opera dei Congressi cattohei'^.

„Societa Primaria Rom. per grinteressi cattolici" a „Comitato per

romaggio al Redentore" spojily se ku provolání, v nmž vybízejí nejen

ímský a italský, ale celý svt katolický k úasti na oslav „velikého

okamžiku". Jakožto body programu navrženy: poíditi opravu basiliky

sv. Jana Lateránského, vlastni to kathedraly biskupa ímského; postarati

se o podporu chudých chrám výstavami kostelními v jednotlivých

diecesich; v druhé polovici dubna r. 1902. uspoádati holdovací pout

z celého svta kesanského do Eíma; vyzývají se zárove vící ku
skládání petrského halée v míe hojnjší než dosud. Skutené slavnosti

uspoádá v ím v dobu jubilejní „societa primaria romana". jejichž

ráz. poet a poad uveejní pozdji.

Výroní den pohbu krále italského Humberta použit k zádušnim
službám Božíma smutením prvodm v P a ntheonu — a zárove
ke štvanicím proticírkevnim. Jednalo se o profánní prapory spolk,

jež dle starého pravidla církevního, pi všech dosavadních projevech

ostatn uznaného, musí pi bohoslužebném úkonu zstati v pedsíni

chrámové. Pantheon jako hrobka královská už ped 23 lety. hned po

pohbu krále Viktora Emanuela, ponechán sic chrámem veejným.
v nmž se službv Boží konají, ale pro možné profanace vzato mu právo

pechovávati svátost oltáni. Mimo bohoslužbu chrám tudíž není ani

profánním praporm nepístupen. Le z list útoeno na Vatikán pro

všecky možné i nemožné píiny — že papež dal kostel na ten den

„odsvtit-. že mu vzal všecka práva, že všecky návštvníky vyobcoval

a podobné jiné vci vvbájeny, aby z celého smuteního projevu dala

se vykroutit protiklerikalní demonstrace.

Rozvíené jednou hudební proudy vEím vedly k opravám

a snahám šíe pojatým. Nejen že pestalo výluné právo autorisace

chorál u Pusteta v Éezn tištných, že založen v ím samém ústední

list pro církevní hudbu; ím jde ješt dále a zakládá pro katolický

svt i „scholam musicam romanam". ímskou školu hudební, jejímž

editelem jmenován znamenitý skladatel a hudebník, minorita (Nmec
rodem) P. Hartmann.

Konec srpna a záí je tentokrát dobou etných sjezd v a

projev života katolického v našich zemích: ti sjezdy kato-

lické, eskoslovanskv v Kromíži, nmecký v Olomouci (7. až 9. záí)

a nmecký pro severní echy v Litomicích (souasn s kromížským)
a jak už jsme se zmínili všeobecný rakouský „Clerustag'* ve Vídni.
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Úkolem sjezd nmeckých bude asi hlavn seskupiti síly a hledati

výzbroje proti známému ruchu protiímskému mezi Nmci šíenému.
Zda už vzchopí se Nmci katolíci doopravdy po tchto svých sjezdech,

aspo v krajích nejohroženjších a nejrozervanjších, a nejen lid, jenž
jest celkem passivní, a ne nižší klérus, ale vyšší vrstvy, jak hierarchické
tak laické, jest jiná.

Kolínský list katolického stedu („Koln. Volkszeitung" . 717.)
posuzujíc proticírkevní ruch v celé Evrop, praví o rakouském hnutí
„los v on Eom^": „Nejoprávnnjší výkik jásotu protestantského platí

Rakousku, aspo nkterým jeho ástem. Ku protestantství a staro-

katolictví pistoupilo už na 14.000 duší, v samém Ústí n. L. na lOOO
osob a v Hradci 1050. Církevní cit mezi severoeskými katolíky už
ani ped lety nebyl zvlášt živý. Ba i na jistém poutním míst
(v Bohosudov?) byli to už ped dvacíti lety vesms jen pisthovalí
eští dlníci, kteí chodili do kostela a konali své náboženské povin-
nosti, domácí Nmci byli náboženství zcela odcizeni — zliberalisováni.

Když ted došla politická agitace k nim, není divu, že takové ervivé
plody prvním otesem od kmene ihned odpadly. Snad bylo tohoto
zištní a i poteba, aby se v Rakousku nový život katolický probudil.

Jen že bohužel njaký mocný protiproud proticírkevního hnutí se dosud
nedostavil. Hlas arcivévody Františka Ferdinanda sic doznal velého
ohlasu, ale nevznítil pece nijakého plápolu katolického ducha, jaký
byl roznícen na p. u nás (v Nmecku) na poátku „kulturního boje",

jenž by jednoduše v krátké dob celé hnutí AVolf-Schonererovské
v prach povalil. Naopak zdá se, že v nmeckých okresích severních
Cech, ve Styrsku a jinde proticírkevní hnutí opanovalo celé veejné
mínní. „Duch lidu" vbec nereaguje proti nmu, chová se bud zcela

passivn anebo dokonce peje ruchu tomu. Kletbou Rakouska bylo

odjakživa „zbahnní" a „zhnilost"; ba i v církvi samé (v „hierarchii"

asi mínno) uchoval se dosud tu a tam „katolický liberalismus" u nás
v Nmecku neznámý.

Proto také agitatoi protestantství od dvou tí let do celého svta
s novou horlivostí vysílá á pohlížejí na Rakousko jako na zemi
vysnného zdaru. Na letoším braniborském shromáždní spolku
Gustava Adolfa vrchní rada konsistorní Reichard z Poznan
s upímným povzdechem mohl íci: „Bože, kdybys aspo u nás v Poznasku
téhož dopál, co v echách jsi dopustil!" — Hlavní shromáždní zmí-
nného spolku evangelického (12. a 13. ervna) bylo vbec zajímavo
zprávami z Rakouska, jež letos opanovaly skoro veškerou diskussi a

všechno zpravodajství. Návštvníci z Rakouska byli plni radosti nad
úspchem protestantství, zvlášt superintendent Gumrai z Ústí vylioval,

co všechno v krátké dob dvou let vykonáno: založeno na padesát

obcí a stanic kazatelských, postaveny nebo staví se etné modlitebny
a chrámy. Ale teba prý býti na pozoru! Nepátelé (katolíci jako!)

všemi zbranmi lži a nenávisti pronásledují evangelické kesanství,
ba i státní moc volají ku pomoci! Frýdlantský (ze severních ech)
kazatel Pellar hájil hnutí proti výtce, že jest hnutím ne od íxiia, ale
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od Boha a od Rakouska. To prý jest jesuitskou pomluvou 1 Ba i kazatel

stanislavovskv Zíjckler z Halie chválil se. jak duch protestantsky

i v Halii se vzm^ihá a církev tam prospívá. I tam prý, a dosud ne-

pozorovat takového ruchu jak v severních Cechách, pece je možno

se nadíti, že stejným zpsobem zkvete a zmohutní.

O tom pronásledování vlády a katolík svdí zajisté už to, že

jak „Kuln. Volkszeitung" znova dokázal ze seznamu samé evangelické

církve, 51 pruskvch poddaných vyšlo do Rakouska a tu v nov založených

proti cizmci protes

ze" školní rady podán. Pisthovalí pastoi a predikanti jsou

vbec šastní" lidé: nakouská vláda ze strachu ped velkonmeckým
hnutím nedá jim vlasu zkivit, a domácí pruská církev jejich vysílá

je jako apoštoly ozáené gloriolou muenictví, vedouc je dále v seznamu

svvch lidí a kdykoliv by se vrátili, uchovávajíc pro n vhodná a dobrá

místa v domácích obcích pruských!

Poátkem srpna pustil se liberální -Kr.ln. Zeitung- v úvahu, pro
všude i tam, kde katolíci a protestante jsou stejno postaveni politicky

i hospodáskv. katolíci pece za protestanty kulturn a

hospodásky pozadu zstávají. Lvádí proto doklady ze života

západního ^Nmecka, hlavn Vestfálska a Porýní. Uvedeným píkladm
nemožno odporovati, není to vc pouhého názoru a gusta, koho prohlásiti

za vvše kulturní a lépe hospodásky situovaného a koho za mén. Dvody
pro to sbírá rzné: jistý katolický úedník prý z dlouhého pozorování

vvbral tuto píinu: > Protestanti mají rozhodn širší svdomí než

katolíci.'^ — Tedv zásada, jež i židm se podkládá jako jedna z píin
jejich rvchlého bohatnutí. Nev)-bírají v prostedcích, obohacují se v mezích

zákona, pokud zákon mlí a nestíhá, jak to jen jde. Protestante by

tudíž bvli arijští židé. — Katolík však i tam, kde svtský zákon se

dá pekroutit anebo mlí, poslouchá svého istého svdomí. Xe-li každý,

aspo mnohv. A vvsledek je pak v masse na obou stranách patrný. —
Jinv úedník pipisuje to tomu. že katolíci chodí pilnji do chrámu

a plní pilnji a astji své náboženské povinnosti a tím picházejí

o mnoho asu, jehož získává a ku svému prospchu hospodáskému
využitku je protestant. K obma dosti mimotnim dvodm dodává

^Koln. Zeitung'' ze svého závažnjší dvod vnitrní: celé vychování

náboženské. Protestante se vychovávají svou církví a všemi jejími

zásadami k samostatnosti, katolíci k poslušnosti a k závislosti na autorit

církevní. Rozvádt momentv obojího výchovu není snad teba — snadno

si je každý srovná. Xco v tom pravdy jest. ale zase ne všecka a ne

hlavni dvod. Historie jí nesvdí. eníf katolický Kolín sám za

protestantskvm Hamburgem a zase jest jist svým bohatstvím a svou

kulturou ped protestantskvm Dvínem, Sttínem. Gdaskem. Královcem,

jež pro pirozenou polohu svou stejn by mohly obchodem vynikat.

A jiných píklad by se v historii lidstva dalo najit z minulosti i

pítomnosti. Ani raca sama ani náboženství samo. ale velmi mnoho
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komponent pirozených i umlých, fysických i náhodných tvoi celkovou
kulturní a hospodáskou tvánost krajiny, zem, národa, dílu svta.

Divná to ostatn vc, že najednou koncem 19. a poátkem 20.

století historiosofové hospodáské a kulturní zjevy odvozují z konfesse

a z náboženství. Jejich naturalistití kollegové naopak kulturu a i

náboženství zas odvozují z hospodáské evoluce epochy, národu a kraje.

Tedy zrovna naopak. Pravdy mají obojí stejn — málo.

Professor W. Lossen na loském mnichovském sjezdu katolických

uenc pekvapil svou výtkou, že nmetí katolíci sami jsou vinni

svým nepimen malým potem docentv a professor na universitách

a vbec svým nedostatkem intelligence; že to není odstrkování se strany

vlády, nadržování protestantským uchazem, nýbrž skutená liknavost

a odstálost katolík samých. Když se v nmeckém tisku katolickém
zdvihl odpor proti tmto názorm, professor Lossen hájil je v nkolika
listech a asopisech, jmenovit v obou literarn-vdeckých pílohách
„Germanie" a „Koln. Volkszeitungu". Spor vzrostl na repliky a dupliky

a konen professor Lossen, zdá se, má pravdu. Vláda všecko nemže
— nemá-li schopných kandidát, již by se jí nabízeli, volí jiné. Zvlášt
menšina, aby nebyla praeterována, musí všude na každé místo nabízeti

hojnost schopných lidí. Neiní-li tak, pirozen se vždy najde v kandi-

dátech vtšiny lepší a schopnjší a snad i protžovanjší. V roce

1896 97. bylo na pruských universitách 469 ádných profesur,
z nichž 390 zaujímali nekatolíci a jen 79 katolíci. Docent
bylo 1274, z nich katolík 146. Mezi ordinariemi bylo tudíž 17®/o
katolík, mezi docenty 11%; celkem tedy 10% mezi všemi silami na
universitách ustanovenými. A z ll°/o, praví Lossen, katolických docent
nemožno navybírat na 41 ^jo ordinarních professor katolických, nemají-li

pi obsazování míst jiné ohledy platiti, než vdecká kvalifikace.

Lossenovy výtky proto pišly nevhod, že zdají se potvrzovati

stále to opálané heslo protestant: vy katolíci jste mén schopni ku
vzdlání; jste, jak Ammon z pomr v Badensku dokázal — krátkolebí

potomci (míSenci) mongoloidní nedokonalé pvodní rafy evropské^

protestante však jsou dlouholebí istí synové vznešeného arijského^

germánského plemene!

Opozdilost katolické mravovdy, jak u píležitosti

Grrassmannových znovuvzkíšených pamflet vyvozováno v literární

píloze ku „Koln. Volkszeitung", popírá v posledním sešit „Stimmen,
aus Maria-Laach" proslulý moralista Lehmkuhl. iní to však aspo.
v první ásti nevhodn: dt) církevních vcí, jež jsou ástí jejíhaj

dogmatického pokladu, nemají prý se laici a novin}^ míchat. Církev;

nedopouští nikomu kritisovat svj úad uitelský. „Jedná se o ist&j

církevní záležitost. Pedmt mravovdy náleží stejn jako dogma k tomu
oboru, v nmž církev neobmezen porouí; a vzdlání a vyškolení

|

tch, kdož se její služb vnují, jest zase její vcí, ne vcí širokého

publika...!" Tq jest ona zlopovstná zásada, která už tolik zléha

natropila a práv v poslední dob v katolické církvi a v myslích kato- i

lického lidu! Tebas správná a pravdivá, kdykoliv ji uslyšíte z níchl
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Úst, skoro pokaždé se jí zneužívá. Stará církev jí ostatn neznala v té

šíi, v jaké ji chtjí uskuteovat dnes. „Církev a církevní právo

mají zcela jiné základy než ústavní státy. V církvi všeclino jde shora;

njaký demokratický živel veejného mínní nemá v ní místa." —
S takovou professor Lehmkuhl odmítá osobivý úsudek kolínského

žurnálu o mravovd katolické. — Ten zcela správn odpovídá: Grrass-

mannova brošurka byla vržena do veejnosti, veejné se o ní mluvilo

a psalo, jakož i o jejím obsahu a pedmtu, o morálce sv. Alfonsa.

V poslanecké snmovn rakouské došlo pro ni k velikému skandálu.

Co tu má veejný tisk dlat? — mlet, jako mleli katolití moralisté

a uenci skoro vesms? Vykrucovat a popírat jen? Což, to staí? Každý,

trochu uvdomlejší katolický laik se tázal: což je to možné? jsou

v katolických morálkách takové vci, takové podrobnosti? K emu
tohle to dopodrobna musí knz vdt? Na takové otázky bylo teba
veejnosti odpovdt, a odpov dáti musil veejný tisk. Církev poádala

protesty a odsuzovala takové útoky v biskupských listech. To nestailo,

to nevyhovovalo. Bylo teba íci pravdu.

Le Lehmkuhi popírá zárove i druhou ást kritiky o mravovd
katolické, totiž že by nepokraovala s duchem asu, že by soustavy její

byly zastaralé, že by kasuistika byla pehnaná, zbyteným a škodlivým

systémem, že by celá mravovda katolická dnes byla disciplinou ne-

živou, zastaralou. Poukazuje, že staí autoi-moralisté psali pro svou

dobu a doba jejich se v nich znamenit odrazila. Obviovat ty, že se

dnes nehodí v naši dobu, není na míst. Noví autoi pak hledí se vesms
dob své pizpsobit. Všecky moderní zjevy života dnes katolická

mravovda pojednává: když i ne obšírn a podrobn v soustavných

morálkách, kde na to není místa, tedy jist v monografiích. A monografie

takové máme o mzd, o lichv a úroku a pod. A konen kdež práv
moderní zjevy života dají se lépe probrat se stanoviska katolicko-

mravného, než v kasuistice! Proto práv útok na kasuistiku Lehmkuhl
odmítá jako zcela neodvodnný. Le jak v „G-ermanii" tak v „Koln.

Volkszeitungu" byly pak v replikách i kasuistické soustavy mravo-

vdné uznány a docenny, ovšem však zase zcela rozhodn odmítnuty

její výstelky. Zdá se však, že s obou stran nechtli íci to pravé: že

totiž in puncto sexti nemá ani katolická kasuistika zbytené pípady
shánt a podrobn vylícovat, už proto ne, že je to pro pastoraci zbytené.

Tžkost híchu není nesnadná k poznání, kdyžt s plným vdomím
a zálibou spáchaný hích je tu vždy tžký, a perversity a hysterie v tom
ohledu neléí zpovdník, ale léka.

Pravoslavné listy ruské stále ješt velmi mnoho nadjí skládají

v missionáství Iškovo v národ eském. Mysli jejich nemohou se

uklidnit a bratrská srdce ukonejšit, dokud nás nevidí od „papismu"

svedeny na scestí sebe horší. Tebas bychom jako starokatolíci byli od
nich stejn daleko, ba dále nežli dnes, pece úspchy Iškovy se jich

nemohou natšit. Hlavní podprce .starokatolicismu generál A. A Kirjev
uveejuje stále plamenné výzvy ku sbírkám pro starokatolíky. V Praze
má stálého zpravodaje, jenž mu sdluje o pokrocích církve Iškovy.
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V dopise po letoší Velikonoci zaslaném vypisuje nával vících ve staro-

katolické kapli, že už obec pražská ítá na tisíc vících a dodává na

konec: „Starokatolíky nutno podporovat a prostedky teba
sebrati mezi námi Rusj, ve slovanských spolcích. Podívejte se, jak

psobí Nmci a nmecké marky v témže Eakousku." Nemáme nic

proti podpoe z Ruska, ale když už chtjí na nco pispt, aby jen

nepodporovali vci tak naisto ztracené a zbytené! To by snad pece
více vyídili s pímou podporou pravoslaví než starokatolictví. Jen že

tu je háek! Rakouské a maarské vlády nieho se tak nebojí
jako propagand}" pravoslavné. Pravoslavní právem si stžují,

že nesmjí v tom ohledu ani kroku podniknout. Ba i o své vli pe-
stupující bývají prý od úad zdržováni a odvraceni, aby nepestupovali

k pravoslaví! Pestoupení k jakékoliv jiné církvi nedlá úadm starostí,

jen pestoupení k pravoslaví nevidí rády. To, co si dovolují dnes pastoi

nmetí a rakouští radikálové nmetí, toho by si ovšem ani stý díl

nesml dovoliti knz a agitátor pravoslavný. V tom ohledu mají pravo-

slavné listy pravdu. Tu by vláda nad katol. církví velmi peliv bdla!

V protiklerikalní ráži socialistv a liberal, do jaké se dostali

vidouce píklady ze zahranií, vláda nedávno v Praze pece zakroila.

Drama Galdósovo „Elektra", jež mlo býti provozováno po esku
v Typogr. Besed a na Smíchov, zakázáno provozovat. „Právo Lidu"

bylo sice sklamáno celým námtem dramatu toho a jeho zpracováním.

Takové nic prý mže nadchnout jenom Španla, u nás si neslibovalo

od nho žádného úinku. Litovalo však pece, že stihl drama to na

eských jevištích zákaz. V kterémsi krajinském mst eském sice

prý dáváno, ale ani tam neuznáno dosti radikálním. Morálka: je dobe
podívat se naped lépe na vc, nežli se strhne pokik, a nebáti se

tolik strašák liberálních. (Srv. ostatn str. 620. t. .)

Jistý pítel našeho listu z Cech píše nám o minulé zpráv naší

o ruchu Cyrillo-Methodjském v Cechách, že svátek sv. Cyrilla

a Methoda slaví se v eských diecesích jako svátek sice nezasvcený,

ale církevn na první stupe povýšený. Toho ovšem nepopírali eníci
z Moravy na Cyrillo-Methodjské slavnosti pražské, také my v tom

smyslu o kalendáích diecesního officia jsme to nemyslili. Byly tím

mínny kalendáe lidové, za nž ovšem nemže církev, jejichž zapo-

menutost v tom ohledu však práv je známkou toho, že památka

našich vérovst v lidu eském se dosud nevžila. Ze se už mysli

obrací, to s potšením vidíme. Co se týká svátku sv. Ant. Marie Zaccarie

na týž den položeného (5. ervence), není to místní, krajinský svátek

italský, nvbrž všeobecný pro celou církev, jako všecky svátky hlavních

zakladatel ádových. U nás v našich eských a všech ist slovanských

diecesích svátek sv. apoštol Cyrilla a Methoda ovšem neuhnul, ale

uhnul za to už v diecesích smíšených v Rakousku (na p. v sekavské)

a v Uhrách, o jiných zemích ani nemluv.
Ruch nespokojenosti a obrany proti latinismu v terstské diecesi

vedl také v obci Ricmanji k hojnému pestupování k církvi východní

sjednocené. Slovinští a charvatští katolíci v Pomoí hájí si práva své
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mateské ei ve chrám, jaké ovšem jen per abusm, jak praví ted"

pisní latinisté, se tam zakoenilo.

Jednání o konkordat mezi Srbskem a Vatikánem už

za nebožtíka krále Milana zahájené blíží prv se kocen ku konci.

Tím by zase jedna slovanská zem byla pivedena církvi ímské blíže.

Katolická obec v Srbsku ovšem sbírá se jen z pisthovalých lenu církve,

kteí jsou velmi míchané národnosti: Nmci. eši, Charváti, Slovinci

a Madai. Missijní innost katolických knzi obyvatelé balkánských stát
velmi žárliv stopují a není opportunní vyvinovati v tom ohledu velikou

horlivost, zvlášt ne. jsou-li správcové stanice Nmci nebo Vlaši. Le
katolická církev vtšinou omezuje se jen a jen na pastoraci mezi svými
vlastními. Za to povážliv propagandu zaínají tam církve protestantské.

Hlavním polem obraly si Rumunsko a Bulharsko íKecko už díve).

A tu hned první léta zvlášt v Bulharsku dávají svou výbojnost na
jevo Katolíci pro své školy, jež zakládají, mají aspo trochu oprávn-
nosti, nebo mají své dítky; ježto však protestant zhola není, jsou

pensionáty v Rumunsku a te i v Bulharsku zízené zhola zbytený.
Ve jménu kultury picházejí a dávají dtem balkánských národ možnost
snadno se doma piuiti kulturním jazykm západním, hlavn nmin.
Dosud národy ty pednost dávaly franin — protestante tudíž plní

i kulturní poslání své nmecké íše. V tom ohledu katolíci chovali se

dosti nelišn — tebas mnohdy s obyvatelstvem domácím necítili a ne-

splynuli, a snad i dosti zejm romanismus pstovali, pece nevypadalo
to násiln jako vnucování — nebo balkánské státy pirozen leželv ve
sfée vlivu italského a francouzského a franina byla vedle vlaštiny

hlavní dorozumívací eí východu. Protestante picházejí tedy s jinou.

Nmeckó-protestantská škola srdecká vloni po krátkém trvání svémr

mla už 170 dítek, a to hlavn z nejvyšších sfér intelligence bulharské.

Protestantští missionái. jak také samokovský ^Christianski Drugar"
dosvduje, chovají se mnohem beztaktnji a bezohlednji ku pravo-
slaví a pravoslavnému obyvatelstvu než to inili dosud katolití. Cítit

zdaleka — jsou to Nmci!
Poláci tentokrát v uhelném revíru ruhrském odhodlali se pi

doplovací volb v okrese Duisburg-Miihlheim-Ruhrort-Oberhausen po-

staviti vlastního kandidáta a odíci katolickému centru pomoc svou
i v užší volb. Byl to protest proti tomu. že biskupové katolití ne-
chtjí povoliti tamjším horníkm polským, jichž v uhelném
kraji západonmeckém bydlí na 200.000,i) ani služeb Božích, ba
ani knží polských. Chtli tím tudíž dokázati, že jich tam takový
poet, že ohled se na n po spravedlnosti vzíti musí. Le volbou sice

dokázáno, že Poláci tam jsou, ale úastenství a také asi zájem pro
vlastního polského kandidáta byl tak malý, že protest polský proti

centru a episkopatu skonil vlastn fiaskem. Polské hlasy polskému
kandidátu odevzdané inily jen 4-5°/o všech hlasujících, tedy mnohem

') R. 1897. napoítáno mezi 1,404.428 obyvateli kraje vestfálského 108.566 osob

polské národnosti, tedy 8"/^, všeobecn však se uznává poet Polák vtším, a dnes
jist tvoí více než IC/^ obvvat«lstva.
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mén, než kolik by dle potu Polák byly mly obnášeti. A by ani

s pomocí Polák katolický kandidát nebyl prošel, pece tento odluný
pokus polský rozbouil centrum katolické a nmecké katolíky vbec.
Vytknuto jim (v „Germanii"), že nejsou dobrými katolíky, staví-li si

národnost a národní svj truc do první ady a teprve na druhé místo

svj katolicismus. Zárove v pedvolební kampani agitací polské strany

vyneseny na svtlo zejmé výtky a nelibost biskupm porýnským.
V Gazet Toruské uveejnna rozmluva bývalého vydavatele a redaktora

bochumského politického listu „Wiarus Polsk." faráe z chlumské
diecese nyní Lisza, který ped nkolika lety ml rozmluvu s tehdejším

padernbornským biskupem, nynjším arcibiskupem kolínským Simarem,
v níž biskup radil Liszovi, aby zanechal vydávání tch štvaských
polských plátk a nezdržoval germanisaci pisthovalých Polák. Vláda
vidí to nerada, a on biskup sám chce, aby Poláci co nejdíve umli
nmecky, nebo polské pastorace jim nemíní nikdy všeobecn povoliti.

Mezi jiným pravil prý biskup Simar: Poláci jsou lid zpuštný (verkom-

menes Volk) a ím díve se ponmí, tím lépe pro n. — Pro tato

slova zvlášt pak útoeno na arcibiskupa Simara a na katolíky nmecké
ze strany Polák. Za to liberální a nacionalní nmecké listy arcibiskupa

Simara vynášely jako dobrého a rozhodného Nmce vlastence. Arci-

biskup však popel, že by kdy takových slov byl užil, a tak se

o Polácích vyjadoval. Le nepopírá, že by tak nebyl mluvil o listech

polských ve Vestfálsku a že by hájení národnosti polské s nelibostí

nebyl nesl.

Ve vratislavské diecesi v kraji ratiboském zvlášt na
hranicích rakouských knžstvo katolické prý vydáno jest otálému

slídní policejnímu. Cizí knží v nkteré farnosti se objevivší (na

slavnost nebo svátek pozvaní k njaké funkci církevní) jsou stopováni,

vyslýcháni a zbraováno jim. Snad se bojí pruská vláda, aby ruch

z Poznaská' nepešel do kostelv a ddin slezských, mezi tamjší
Moravce a Poláky.

Záhebský „Srbobran" promlouvaje o zákazu rusínských list

„Dila" a „Halyanyna" do Uher, aby se uherští Rusíni píliš ne-

zpanslavisovali a snad dokonce ku pravoslaví nepestoupili, popírá

všelikou pravoslavnou propagandu v Rakousku a v kterékoli

zemi: pravoslaví prý nemá v sob vbec ducha, jenž by mu vnukal

šíit se na úkor jiných církví. V poslední léta pak pozorované hro-,

madné pestupování ku pravoslaví mezi Cechy, Rusíny, Slováky a^

Slovinci nesmí se pipisovati njaké propagand pravoslavné, nýbržj

tomu spotannímu poznání lidu, že národnost musí se shodovat s ná-

boženstvím. Z téhož poznání vyšlo i rakousko-nmecké heslo „Los von
Rom": protestantismus jest po výtce germánské náboženství; pravoslavíj

pak po výtce jest náboženstvím slovanským. Je tu tudíž zcela pi-J
rozené, když s probuzeným vdomím slovanským nepravoslavní Slované!

poínají tíhnouti ku pravoslaví. — Stará Hellwaldova sofistika!

Ped pti lety založená revue ímská „Bessarione", vnovaná!
orientálnímu studiu a spolu organ, v nmž snahy církve ímské pc
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-sjednocení s východní církví mají docházeti nejlepšího výrazu, v po-

sledním svém ísle (59/60) promlouvá o budoucnosti slovanské
myšlenky jednotící obé církve. V lánku o církvi georgijské.

(armensko-kavkazské) Aurel Palmieri poukazuje na dležitost studia

církví a djin slovanských národ, nebo dnes vlastn oni tvoí východní

církev. „Sedm milion Rek roztroušených po celém východ zasypáni

hroznou lavinou stamilion Slovanu. Tito živeni vzpomínkou na svou

bývalou slávu a spojeni pouty krve i ei, planoucí a bující mladickým
nadšením, jsou ureni k tomu, aby ešili náboženské otázky budoucnosti.

Hnáni potebou jednoty, toužíce po rozšíení své sféry zájmové pi-
pravují Slované s podivuhodnou taktikou svou nadvládu církevní a

politickou v íši osmanské, jež stále je na rozpadnutí. Nebudeme se

šíiti o politickém dosahu nadvlády slovanské na východ; le pokud
se týká našich snah náboženských, tu jám zcela pesvdeni, že

v hodin Bohem urené Slované splní dávnovké tužby papež ve

Vatikáne. Proto máme za velmi prospšné zájmm katolicismu vbec,
studovati pítomné pomry slovanských pravoslavných církví a jejich

cíle. Apoštolování naše neobracejíc se jen k pítomnosti, musí zajímati

se také tmi okolnostmi, které v blízkém budoucnu snad by mohly
zmásti naše poiny. Mžeme-li vzbuditi lásku k ímské církvi v srdcích

zplanných nespravedlivým záštím, neponeme-li studovati dkladn
ideály tch, jež chceme zavolati pesladkým jménem bratí? Nevyna-
snažíme-li se proniknouti i nejvnitrnjší hnutí jejich duší?..." Pohovoiv
o úsilí, s jakým protestante hledí k sob pipoutati východní církev,

nelitujíce námahy a studií pro poznání ducha a ei východních národv
a pomr církevních u nich a vyzývaje k témuž úsilí i missionáe
katolické, vrací se ješt Palmieri k prvjší myšlence o poslání Slovan:
^Problém jednoty v kesanském svt bude rozešen od Slovan.
Následujme jich tedy na jejich pochode za kesanstvím mén servilním,

mén nízkým a jalovým: ukažme jim, že církev ímská neprotiví se

jejich zákonným požadavkm; dokažme jim skutky, že nesprávn se

nim pipisuje, že neznáme zvyk jejich národních, charakteristických

známek ducha jejich, tlukotu srdce jejich. A erné mraky budoucnosti

se rozprchnou a jasnji zazáí nebe ped zraky tch. kdož se modlí,

pracují^ a ekají na vný triumf Kristv a církve Jeho."

Eekové jsou ím dále rozmrzelejší na Rusy, ne ani tak proto,

že v Malé Asii, Sýrii a Palestin proti eckému živlu v církvi pod-

porují domácí živel syrský a arabský, jako že ím dál více skrbí

s podporami eckým klášterm a hierarchm, jež díve hojn prýštily.

Zvlášt z církevních statk v Bessarabii ml jak caihradský patriarcha

tak celá etná kohorta mnich eckých v Turecku a^ jmenovit na
svatých místech tuné dchody. Letos zjara listy v ecku pinesly
však zprávu s velmi rozhoenými posudky, že Rusko vzalo mnichm
eckým od Božího hrobu poslední, beztoho už díve ztenené
píjmy jejich, jaké brali z bessarabských statk klášterních. Vyzýváno
tudíž, aby ecká církev vymanila se vbec z hospodáské závislosti na
Rusku, aby Rekové sami na své církevní úely si sbírali. Na mnichy

Hlídka. 44
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Božího hrobu že by stailo 600.000 frank ron, jež by mohlo složiti

nkolik eckých milioná samo. Pak by tsiké veškerý vliv ruský na

gvat<'ch místech pestal, když by mniši etí byli na Rusku nezávislí.

Le patriarchát ecký v Caihrad a v Jerusalem nedvuje tdrtjsti

svých krajanv a proto veškeré takové útoky na Rusko odmítá a báji

i vymlouvá ruskou nadvládu na svatých místech. Pravda ovšem jest.,

že v Rusku vzmáhá se nechu k Rekm, jejich cizopasnictví, pro-

hnanost, zkaženost a nevzdlanost, zvlášt v klášteích palestinských,

se jim omrzela, a také se svou pílišnou osobivostí a panovanosti

nehodí se Rusku do plánu. Proto píze ruská piklání se všude k domo-
rodému živlu a ten fedruje, rozlezlé pak Reky po celé pední Asii

ponechává samy sob anebo vytlauje. Ježto však pes to Rusko církve

ecké zcela neopouští, jsou volky nevolky v Caihrad a v Jerusalem
spokojeni s tmi drobty, jaké jim se stolu ruského padají, bojíce se

i o ty. nebo by bez nich byli teprv na mizin.
ecký patriarcha Joachym IIL, sotva nastoupil úad svj, ujal se

záležitosti, o jejíž upravení každý z patriarch se pokouší, již však

dosud žádný nezmohl. Vydal totiž naízení, že toulavých, uteklých
knží v Caihrad nestrpí, a že budoucn každého takového

pišelce do Caihradu zatkne a dá poslati na útraty biskupa do jeho

diecese, odkud knz ten pišel. Sám pak knze cizince, kteí za jeho

nastoupení v Caihrad se potulovali, shromáždil, opatil bytem a

stravou, na to však dal rozvésti do jejich diecesí. Další starost o takové^

tuláky ponechává pak biskupm, kteí tedy pod jakousi pokutou jsovt>

zavázáni držet si své poddané doma na místech jim svených.
Z jiných opravných zámysl patriarchových ohlášeny: petvoeni

statutu a složení svatého synodu i smíšené rady. které ídí jako nej-

vyšší sbor laicko- hierarchicky- celou eckou východní církev; prohlášeni

metropolit nesložitelnými; polepšení ve hmotném postavení duchovenstva;,

založení nemocnice v pedmstí Tatavle, osídleném vtšinou od Rek^
Se zvdavostí oekává se. zda list patriarchv, jímž sesterským

církvím pravoslavným oznámí své nastolení, bude též poslán vyobcovariýms

církvím: bulharské exarchii, cyperskému biskupovi a patriarchátu anti-

ochijskému. Osobivost a baživost fanaru zraí se nejvícd v tchto
exkommunikacích, na nž ovšem nikdo nedbá, ani ostatní pravoslavné-

církve ne. Když už ani za Joachyma III. roztrpenost proti neposlušnémus'

biskupu cyperskému a syrskému novému patriarchovi antiochijsk«^muy

iakožto erstvým ránám fanaru tak brzo nepopustí, pece smíení s buk
harskou církví za Joachyma oekává se jist.

Nevzdlanost knžstva pravoslavného za Sávou na jih poínají<

iest hlavní ranou všech balka'iiských církví východních. Processy. jea

as od asu nuceny církevní vrchnosti vésti se svými podízenými
obyejn jednají o zloinech nejhoršího druhu, od opilství dolJ
Svtlejším bodem v processech tchto byl nedávno (4. erveneei
v Plovdiv soud nad faráem St. Smenovem v Bulharsku|

jenž obvinn ne ze sprostých zloin, ale z novot, pekroování prái

svých a neposlušnosti proti pedstaveným. Protojerej Smenov totii
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hlásal tyto reformy v pravoslavné církvi: Církev af se vrátí ku prostot

a jednoduchosti, jakou stará církev vynikala: jednoduchost v kultu,

jednoduchost v osobách. Zvlášt biskupi af pestanou býti despoty a

pány a stanou se apoštoly. Necha se berou z rodinného života á rodiniju

obdaení, a ne vdovci nebo celibatníci z mnich, protože takoví jsou

pyšní, leniví a mnohým zlozvykm oddaní, i Zvlášt — oprávnn! —
poukazuje Smenov na hloupost a nevzdlanost mnich bulharských,

takový mnich za biskupa povýšený nezná pak ani nejjednodušších vcí
z historie a nauky církevní!) A se mimo to odstraní nepknv zvyk,

aby knéz ped svým biskupem padal na tvá svou. Je prý to barbarské

a kesana nedstojné. Staí pro úctu ruku políbit. V kostele a se

odstraní obrazy a sochy, protože zavedeny do církve pohanskými Rekv
a ímany a dle kultu ímsko-eckého nápodobeny, apoštolská a staro-

zákonná církev obraz neznala. A se odstraní litby v církvi pravo-

slavné druh obtim. nebo jsou starozákonné a v Novém Zákon nemají

místa. Vzývání svatých jest nesprávno, nebo jediný jest svatý Búh
a Ježíš Kristus, a jemu jedinému náleží modlitba. Také prosby za

mrtvé jsou nemístné a nesprávné v církvi pravoslavné. Církev východní
neuznávajíc oistce, tak jako katolíci, modlí se za mrtvé zcela zbyten
a nelogicky, nebo nemže jim pomoci. Smrti jest u každého rozhodnuto:

butl pišel do pekla, odkudž není vysvobození a kdež neni úlevy, anebii

pišla duše do nebe, a tam naši pímluvy nepotebuje, i Dle pravoslavné

nauky ovšem zcela správn — církev pravoslavná popírajíc oistec,

chová se tu nedsledné, totiž nechce piznat tolik, co církev katolická!;

Nejvíc však zazlíváno Sémenovu, že hlásal, aby se svolal všeobecný
snm církevní. (Západní i východní i protestantských církví!} Kdyžt
se pravoslavná církev každý den modlí za sjednocení, a ekumenickému
snmu odporuje, chová se neupímn. Ostatn nejen pro sjednocení

církví, ale pro všecky jiné otázky: nebo žádný biskup sám v sob,
ani žádný synod, jakožto ástený sbor biskup není oprávnn rozhodovat
o vcech víry a mrav a o jiných závažných otázkách, jaké se v církvi

stále vynoují; ale jediné k tomu oprávnn je snm ekumenický.
Chyby a bludy dle Smenova vloudily se do všech církví

kesanských, všecky potebují nápravy v údech i ve hlavách: teba
na snmu ekumenickém všecky oistit od výmysl lidských a restaurovat

jedinou istou církev Kristovu.

To že poukazoval na chyby nejen v katolicismu a protestantismu,

ale i v pravoslaví, že všecky církve kladl na stejný stupe, všecky
prohlašoval za bloudící, rozililo víc duchovní vrchnost jeho nežli brojení

proti obrazm, svatým, zemelým, litbám a klášterm ( v tchto není

proti zásad klášterního života, ale proti dnešnímu jich stavu a životu).

Za tyto své „bludy" a za svou neposlušnost a neúctu k biskupm
odsouzen St. Smenov na ti léta do kláštera rilského. a zárove
suspendován a sacris nesmí sloužit mši svatou i; kdyby se do tí
let nekál a nepolepšil, bude znova postaven ped soud.

Dne 1. srpna promnna dekretem papežským stará kollej svatého

Hieronyma vím ' v kcllej charvatskou, urenou pro jižní slo-

44*
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vanské katolické zem. Srbové proti ní protestují, ježto zabírá i Bosnu
a Hercegovinu, jež prý jsou srbskými. Le také Vlaši rakouští pro-
testují, že jim vzata jejich koUej.

Tolstoj stále ješté zahistnává ruskou církev. Poádají se proti

nmu veejné pednášky, a na kolbišt pednáškové vystoupil nedávno
i „otec Joann Sergiev Kronštadský", v lidu jménem svatého ctný,
fará váleného pístavu petrohradského. — Uením a celým hnutím
tolstovskym zabývaly se poslední as ostatn skoro všecky žurnály
ruské. Namítala se sama sebou otázka: jak souvisí uení Tolstého
a vbec celý ten ruch, jejž Tolstoj vyvolal, s duševními proudy
ruskými? Na tuto otázku odpovdl v polovici ervence hrab
Pav. Kutuzov v „St. Peterburských Vdomostech".

Dva jsou prameny, z nichž prýští všechen proticírkevní ruch
ruský: rozkol ruský v 17. století a racionalismus západu Z rozkolu

vyplývají všecky ty etné sekty církve ruské, ze západu pak peneseny
v 18. vku materialismus a encyklopedismus, na to zednáství,
illuminatismus. pietismus a rzné jiné smry v intelligenci ruské a konen
v (30tých letech 19. vku nihilismus. Nihilismus byl výronem dogmati-
ckého materialismu a politického doktrinerství, jež i po utuchnutí

smru zstaly, jen pibraly nová jména, nové cíle, rozštpily se a roz-

pestily. Racionalismem protestantským penesena na Rus „štunda",

která v lidu našla velmi etné pívržence, a odervala ducha národního
od zddných tradic. Tolstoj se svým západním racionalismem a materia-

listickým m^^stieismem našel ve spolenosti i v lidu ruském obma
pedchdci pdu pipravenu: v intelligenci nihilismus a jeho nástupce,

marxismus (v ekonomii), dekadentisnius a moderní mysticismus (v poesii

a filosofii) pipravily mu píbuznou pdu; v lidu zpracovala mysli

v jeho smru „štunda" protestantská.

K francouzskému zákonu o kongregacích vydáno nyní
naízení, jež uruje zpsob provádní zákona. Naízením podrobují

se ády a kongregace pravomoci biskupské, zárove zjištním každé
osoby ádové má se znemožnit zakládání novvch kongregací, kájž
stará nepovolena. Mnoho kongregací sthuje se do sousední Belgie,

kdež dnes sice panuje katol. vláda, ale strany liberální a socialistická

jsou mnohem zuivjší než ve Francii, socialisté zvlášt mnohem
silnjší a jednotnjší než francouzští. Kdyby se tudíž vláda zmnila,
není nemožno, že novým pílivem podráždní proticírkevnici belgití

první a hlavní svou snahu by obrátili proti ádm. Sami biskupové
belgití se tomuto novému pílivu mnoho netší, jak vidt z podmínek,
které kladou pišelcm: nesmjí totiž žebrat, nesmjí míti škol a kaple

ani chrámy jejich nebudou míti práva veejnosti.

Podle pání vlády, aby knží a mniši nezabývali se politikou (totiž

takovou ne, která je proti vládnoucí stran, pro ni ano!), vydal biskup
St. Diéský list pastorální, v nmž duchovenstvu svému zakazuje
jakkoli veejn vystupovati ve smru politickém a pro kteroukoliv

stranu. Kdo neposlechne, stíhán bude písnými tresty církevními. —
Rovalisté a konservativci francouzští list tento uvítali s nevolí. Beztoho
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prv celá ta dnešní situace proticírkevni ve Francii zavinna tichošlápstvím

a lhostejností vysokého i nízkého kléru, má-li se nyní to .,laisser faire"

státi církevním píkazem, pjde to teprv ím dále tím he a lože i

socialisté teprv opanují Francii docela.

Známý „abbé évadé" Victor Charbonnel uspoádal 28. er-
vence v Paíži ^.slavnost obanskou" na poest encvklo-
pedist 18. století. Byla to bohoslužba rozumu 'Charbonnel sám
vydává žurnál „Raison^. v duchu Comteova kultu humanitv vedený)

a pokroku lidského, k níž Charbonnel sám sestavil program. V sále

ogruském sešlo se na 3000 lidí. ped nimiž enéno o zásluhách

Diderotových, Voltaireových a Rousseauových, o filosofii 18. vku vbec,
teny básn, citovány úryvky ze spisu encyklopedist, zpívány sborem
písn, úryvky z oper provádny. Tedy jakási akademie. Úastenství

v poádání „slavnosti obanské"^ vedle Charbonnela mely socialistické

spolkv a jmenovit _Bursa práce" (sprostedkovatelský ústav) v Paíži.

Ve Španlsku vyjednává vláda se sv. Stolicí o nový k o n-

kordat. jímž bv práva a výsady církve a zvlášt eholí nejen zákonné
upraveny, ale podle pání vlády i proti dosavadnímu stavu zkráceny

a zteneny byly. Také nový konkordat má býti jakýmsi ústupkem
vlády pro liberální vrstvy obyvatelstva, aby se tím docílilo jakéhosi

uklidnní myslí. Jen že liberální vláda šla bv ráda dosti daleko v oe-
závání práv katol. církve a bojí se. že se svolením sv. Stolice to nepjde.

Jak v anglikánské církvi musejí si už pomáhat, aby co nejvíce

obecenstva vlikali do chrámu, svdí pokus jednoho faráe londýnského,

Philippsa. Tento pozval si slavnou hereku Brown-Pottersovou
aby mu pisluhovala u oltáe jako jáhenka. Tato beze všeho slíbila.

Když se pezpívaly žalmy, kázaní a bohoslužba, vystoupila konen
zmínná hereka na kazatelnu a jala se deklamovati báse: „Výzva
k duším^ a nkteré jiné básn, pi emž varhany a cho vplétaly své

vložky hudební. Fará Philipps há^í svj pokus, že každé umni má
sloužiti bohoslužb, a mohou-li hudba, malíství a sochaství býti pi-
puštny do chrámu, pak týmže právem možno tam pipustiti slovné krásno

a myšlenkové krásno, v útvaru nadšené deklamace. Jevišt a chrám jsou

si ve svých prostedcích nejpodobnjší, proto prv vzájemný vztah a
svazek mezi nimi mže obma prospti! Lidé ovšem také se tu nedli
hojn dostavili do chrámu ne na bohoslužbu, ale na — komedii.

Velkou sensaci budí od dubna v Anglii a v Irsku už v nkolikaterém
vydání rozšíená kniha mladého dublínského advokáta Ira. ^Michaela
Mac Carthyho: „Five vears in Ireland~ — -Pt let historie
irské 1895—1900. "* Ta historie posledního ptiletí jest vedlejší, nebo
v knize útoí se na dosavadní politiku irskou a hlavn na knžstvo
irské, vysoké i nízké, bílé i erné (svtské i klášterní). Všecka bída,

jež Irsko svírá od poátku minulého století, kdy Anglií mu popána
opt svoboda lístavní, vvvírá prý z knžstva. Mac Carthy dovozuje:

Od obrození svobody irské zmohly se severovýchodní protestantské

kraje, tebas teprve nasthováním nových svžích sil. kdežto jihozápadní

a stední katolické Irsko v hospodáském ohledu ím dál více upadá.
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Není tu prm^^slu, není tu pražádného podnikání, za to rok co rok
bída a jen bída. A pece severovýchodní cíp irský ze stejných ho-
spodáských pomr povzneslo jen snažení prmyslové. Irský sedlák
není tak špatn postaven na statku svém: ovšem musí platit dan, musí
platit nájemné, ale to vše by ho ješt nezniilo, ale co ho nií, jest

jeho knžstvo. Knžstvo svtské i duchovní spolu s jeptiškami tvoí tak
asi desetinu veškerého obyvatelstva (tedy 300.000? Kde by se vzalo!?).

Tato desetina je zhola neproduktivní a dává se živiti tmi ostatními
devíti desetinami. Ale nejen to! Tato desetina, jež poslední šávy z onch
ovládaných devíti desetin vyssává, jest proti všemu pokroku, proti

všemu vývoji technickému a hospodáskému. Ona umí živit v oby-
vatelstvu jen nenávist, pomstu a hnv proti „utlaovatelum^', Anglianm,
kteí nejhorší kivdy dopustili se na Irsku tím, že je vydali — knžstvu
katolickému na milost a nemilo.st!

Toto obvinní Mac Carthy nejšíe rozvádí: nevzdlanost knžstva
i vysoké hierarchie, zapozdnost za naší dobou, pánovitost, nepipouštni
lidu k žádné samostatnosti, k žádnému spolupsobení ve správ církve
(i ve vcech zcela nedogmatických, tebas zhola materielních), ba cituje

pípady pímého odporu (výrok arcibiskupa dublínského Pavla CuUena)
proti osvt a vzdlání. V lidu bují vášn, povry a pedsudky, ale

za to lid ten oddán knžstvu svému, jako žádný jiný lid na svt.
Kniha pišla vas, jako na objednání: v dob, kdy v sousedních

státech Francii. Španlsku a v Portugalsku zuí boj proti knžstvu a
proti klášterm — záští z jednoho zídla tekoucí. Mac Carthy dosud
byl žurnalistou a spisovatelem menších brošurek, ježto advokatura mu
nevynášela. Vzdlání svého nabyl na protestantské universit Trinity

College v Dublin.

Vda a umní. Letoší rok je zvlášt úrodným na literární oslavy
a jubilea v našem eském život. Z posledních oslav vzpomínáme:
postavení pomníku K. J. Erbenovi v Miletín (28. ervence) a pomníku
prof. J. Krejímu v Klatovech (4. srpna). Dne 22. srpna v tichosti

oslaveno lOletí úmrtí Nerudovo; dne 23. srpna pak pipadlo 501etí (jak

jej nazývají te skoro napoád v dob oslavy eské listyj eského
Sienkiewicze — AI. Jiráska. Abrahámoviny jeho oslaveny nejen v denních
listech a asopisech, ale i kritickým delším spiskem J. Voborníka (u Otty).

Historická povídka naše má v Jiráskovi pedního zástupce, akoliv jest

ideálu svého ješt velmi daleka. V asopise našem oceována díla

Jiráskova pokaždé zevrubn a po zásluze; staí tedy odkázati k pí-
slušným posudkm. Velikou skvrnou v cenných a záslužných dílech

tch ostane hanlivé, nesprávné vylíení arcibiskupa Jana z Jenštejna,

proti kteréžto partii jsme se celým drazem z dvod hisiorických
opeli 1) (srv. „Hlídka lit." 1891). Ne my za skuteného arcibiskupa, ale

') Pan Machar (^Naše Doba«) nadává pi tom »klerikalDÍch slídifi*. Jakoby
nadávky p. Macharovy, který se jimi pímo již vyerpává, mohly ješt njakého klerikala
uraziti nebo roziliti! V historii ovšem teba »slíditÍ3: a ne jenom po macharsku láteiti.
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tendenní chvaloeníci za onu vybájenou figuru mají se pro stydti.

Pan Voborník opatrné podotýká, že „Jirásek doložil své líení autoritou

Palackého, Tomka, Pelcla, Bergra, Denitla, Friedj unga, pramen souasných
-ve Výboru z lit. ., v O. C. Musea a ve Fontes rerura bohemicarum." To
je, prosím, holá nepravda. V historii sice lze leccos „doložiti", co není

pravda, ale líení Jiráskova žádným djepisem doložiti nelze; tot už

tak zjištno, že ani p. Voborník chválou svou toho nezmní. Ze jinak

prací Jiráskových upímn si vážíme, dokázali jsme zajisté s dostatek. ^-

Dne 25. srpna odhalen pomník K. Havlíkovi v Borové, v rodišti jeho.

Jubilejní píležitosti njaké nepoužito, ta ped pti lety propasena (50leté

úmrtní jubileum), ale aspo k rozmnožení fondu pomníkového pispla.

V íjnu (25.) pipadne jubileum tístoletého úmrtí dansko-eského
hvzdáe Tychona de Brahe. Zatím však už velkou aférou se stalo

pechovávání ostatk jeho v týnském kostele. Pražské nmecké listy

a po nich celý germánský les zahuel nevolí nad tím, jak nešetrné

se chová eský národ a zvlášt pražská obecní rada k cizímu uenci,

jehož ostatky náhodou na pd eské uloženy. Kosti prý jsou poházeny,

26 šat se urezují kusy a rozdávají na památku cizincm a pod. Všecko
to ovšem nepravdivo a pehnáno. Skvlého sarkofágu ostatky Tychonovy
sice nemly a nemají, ale dlužno uvážit, že pechovávají se dnes jen

nazatím ped svým slavnostním a koneným uložením na míst a

zpsobem estnjším. Mstská rada a eské listy pospíšily si zprávy

•ony vyvrátit a oistit eský národ z pohany vandalismu.

O Václavu Kosmákovi podává p. Karel Juda v programmš
novomstské realky obšírnou a dkladnou studii, pracovanou dle vzoru

^Karolina Svtlá" od L. echa. Pan Juda oceuje vlastnosti spisu

Kosmákových písn, ale celkem správn. Zmiuje se právem také,

že Kosmák líí uitelstvo všude dstojn, neprávem však dodává,

že mnozí katolití spisovatelé stav uitelský hanobí a uitele, kde mohou,
neprávem denuncují a oerují. Toto je trochu silná nadsázka, po

pípád veliká nepravda ! — Kosmákoyu slavnost uspoádala
«tenásko-pvecká jednota „Kosmák" ve Slapanicích 25. srpna. Pi
tom prodávány Kosmákovy spisy z benediktinské knihtiskárny ve

pr.jspch pamtní desky na farní budovu ve Tvarožné.

Poslední „Rozhledy" pinášejí vzpomínku na J K. Tyla a

J. J. Kolára. Dr. V. Guth pináší totiž u píležitosti posmrtní vzpo-

-mínky o nmeckém spisovateli Oskaru Teuberwi, bývalém žurnalistovi

pražském, z jeho nmeckých „Djin pražského divadla" úryvek o pomru
obou hercv a dramatik našich, jakož i o Tylov povaze vbec. Teuber
prohledávaje archivy a prameny k svému dílu, našel ve stavovském
:arehiv pražském žalobu J. Kolára na Tyla, oba herce tehdejšího eského
-divadla (stavovského). Tyl jako režisér pidlil úlohu Wolfa v Gutzkovov
„Werneru" Kolárovi, ten však jí hráti nechtl. Došlo (31. íjna 1841)

k slovní potyce a konen i k tlesnému útoku. Kolár stžuje si

tedy pražskému hejtmanství na hrubé a násilnické jednání Tylovo,

žaluje pro urážku a ublížení na tle (žádá dostiuinní za prudkou
iránu do oblieje a za zneuctívající nadávky, jakož i 50 zl. za úplné



656 Rozhled.

roztrhaný nový erný kabát) a za svdky volá ostatní leny divadlat

eského, kteí dosvdují vesms hrubianské chování Tylovo. Pravit se

v doslove k žalob: „T}''! již astji vyvedl mnohý sprostý umlecký
kousek, že násiln na nkoho ruku vztáhl, jako na p. na zemelého
právníka a literáta Jakuba Malého.'* — Tedy nikterak idyllické pomry^
na jaké jsme z dosavadních líení zvykli!

Zajímavou debattu mla pražská obecní rada dne 12. srpna.

Jednalo se o tak zvaný židovský hbitov pražský, z nhož má
býti k vli assananí áe cíp v rozmru asi jedné ptiny celého

hbitova uíznut. Židovské bratrstvo nabízí mstu 60.000 korun, aby
hbitov byl jemu prodán a v celé dnešní rozloze zachován. Mstská
rada podala návrh, aby žádost byla zamítnuta, což se i stalo znanoa
vtšinou hlas. Zcela správn podotkl tu poslanec Beznovský: „Když
se jednalo o zrušení katolických hbitov, které byly památnjší, nikdo-

se o to nepálil, aby byly uchovány. Nynjší židovský hbitov pak nemá
ani liistorické ceny, byl na své dnešní místo penesen z Vladislavské

ulice" (vlastn kameny hbitovní ze staré židovské zahrady). — Celou

hodn malichernou záležitost židé ovšem hned vydmuli na velkou aféru.

Na Král. Vinohradech zaal p. K. Loák vydávati „Rodinu",.
asopis pro vzdlání a zábavu. Smr je moderno-emancipaní. Je tu

m. j. také sta „Goetheova poslední láska" od Dr. A. Krausa, otištná prý
z „Vstníku eských professor". Nevíme vru, co by Goetheovy „lásky''

a kousky mly pro naše eské rodiny tak vzdlávacího neb zajímavého^

Dr. Waltera spis o manželství je tu neprávem posouzen píliš pízniv.
Mathematicko-pírodnický odbor krakovské Akademie Umiejet-

nošci zaal vydávati Katalog literatury nauko wej polskiej,
zaízený dle pravidel zachovávaných mezinárodní knihopisnou spolenosti

v Londýn.
Krakovská akademie vd a umní vypsala konkurs na themata^

jež jsou historickými monografiemi; první má býti monografií

polské vsi z 19. vku, druhá monografií nkterého z opatství bene-
diktinských nebo cisterických ve stedovké Polsce. Cena je ze základ ct

Jakubovského ve výši 1400 korun.

Ve „Varšavské bibliotéce" ohlášen neukonený kus divadelní.

Zygmunta hr. Krasiského, teprv te nalezený po nm. Choval-

jej pítel Krasiského A. Cieszko^vski, který jej nedávno vydal vnukov
Krasiského. Drama nese název „Wanda" a dle Cieszkowského doba
sepsání jest mezi „Irydyonem'' a „Przedšwitem",tedy v letech ! 837—1839-

Polska ruská bují literárním životem, o jaké svobodná a panující-

Hali ani nesní. A co konen v ní žije a se hýbe, jest jen odlivem-

a odrazem života v Kongresovce. Pece však už vydavatelé a na-
kladatelé varšavští zaínají býti žárlivými na knihkupce a nakladatele-

krakovsko-lvovské. Vnukli proto ruské vlád zvláštní opatení: zavedení

cla na knihy polské. A vláda ruská skuten nedávno clo takové-

ohlásila na knihy polské a ruské v cizin tištné. Ježto ruské knihy

se tisknou jen tehdy za hranicemi, když by v Rusku se tisknout nesmly
a rusínské knihy z Halie se vbec do Ruska nepropouštjí, leda s veí-
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kými obtížemi, je clo na ruské knihy^ imaginárním. Platí tudíž vlastn

jen pro polské z Halie, Poznaská, Svycar a z Ameriky.^) Clo ureno
ve výši 4-5 ruble od pudu (16-35 kg.) knih. Tak by tedy na píklad

trilogie Sienkiewiczova v^ydaná ve Lvové a vážící 4 kilogramy zaplatila

cla na hranicích haliských 1 rubl. O takovou cenu tudíž budou moci

v Kongresovce knihy býti lacinjší. Docílí se tím ostatn jen toho, že

Rusko poítající na ruble a Rakousko na zlaté (2 koruny) a tím nej-

astji i cenu knih v jednotkách nebo jmljednotkách zarovnávající,

budou stejn po.staveny na trhu knižném. V Halii toto opatení

varšavských knihkupc vzbudiK) ovšem velikou nevoli.

Zvláštní spolek uzaveli tyi spisovatelé varšavští: výrobní
spoleenstvo dramatické pro zpracování lehkého letního zboží

scénického. Svj nápad pedloží každý celému družstvu a po schválení

pustí se do zpracování. Zpracovaný kus dostane se pak do rukou
ostatním tem spoleníkm, kteí jej vydepší a doplní. Každý len
napíše ron nejmén jeden kus. O výtžek se budou dliti stejným

dílem. Do družstva vstoupili: K. Laskowski, Z. Przybylski, F. Reinstein^

W. Nawrocki; pátého jako hospodáe spolku pibrali redaktora „Muchy"
W. Buchnera.

Podobný ústav germanisaní, jaký má Pozna, chystá se

ve Slezsku pro nkolik zvlášt „ohrožených" mst: Bytom, Hlivice,

Katovice, Královskou Hu a celý okolní revír uhelný: divadlo totiž.

Divadlem se mají slezští Poláci pilákati do náruí Germanie. Myšlenka
povstala v hlavách úednictva uhelných dol dolnoslezských. Uzavena
s editelem Ricklingerem smlouva na pl roku: má sestaviti sbor

o 26 silách. Msín má býti 26 pedstavení, z nichž v Katovicích a

v Král. Huti po 4—5. Obec, která o pedstavení požádá, musí složit

100 marek za jeden veer; 12000 marek zajištno jako umlecká
podpora od státu. 6000 marek pak od pátel umní a vlastenc ve

Slezsku. Místa v divadle nesmjí býti draž.ší než 25. 50 a 75 fenyk.
Po literatue dobývá svta i vda polská. >0 polských technicích a

inženýrích už jsme se zmínili, jak obsáhli skoro všecka lepší místa v celétn

Rusku. Inženýrské družstvo polské ve stední Asii doluje naftu a otvírá nový
veliký zdroj bohatství pro celý kraj. jenž dosud byl beze všeho prmyslo-
vého topiva, bez lesv a bez uhlí. Oekává se tu nové „Baku", ímž b}^ pomry
tržní nejen v Rusku, ale na celém svt znané zmny doznaly. — Ve Vídni

Jan Szczepanik jako druhý Edison nebo Tesla co chvíle pekvapuje
svt podivnými vynálezy z oboru elektiny. Za ním pak jde celá ada
rzných inženýrv a technik polských na poli praktických vynález.
Vedle prvního svého svt ohromujícího vynálezu se selenovým pe-
nášením paprsk do dálky; vedle rzných textilních stroj, na nichž

vzorky se penášejí v outek cestou elektrickou; vedle rzných stroj
praktických: pluhu elektrického snadno i pro rolníka upotebitelného,

vedle rzných zpsob konservování, strojk psacích pro slepé atd. atd.

') Poláku v severní Americe pi posledním sítání napoteno 1,120.000, ped
desíti lety bylo jich jen 348.000. I dnes jfst jich vak více, nebo mnozí z neuvdomlosti
se nepihlásili. Možno ítat na 1'2 až 13 mil. PolákS ve Spojených Státech.
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Szczepanik nedávno uveejnil adu nových myšlenek a skutk. Po
némeckéni mistru Doweovi, jenž se svým neprostelným pancíem nemel
štéstí, pichází Szczepanik se svým pancíem, svou košilí neproniknutelnou
stejn pro koule z pušky jako hrot dýky a bodáku. Zkoušky ve vídeském
arsenale objevily košili skuten neproniknutelnou. Nosící odv ten

ucítí jen tupé uhození, le tlo zstane neporanno. Jiný vynález tvká
se rovnž vojenství: je to elektrický pístroj, jenž na velikou dálku
zapaluje látky výbušné, tak že vojín, po pípad armáda jím opatená
mže na dálku odzbrojit nepítele, ba nejen odzbrojit, nýbrž vlastními

jeho náboji jej dát povraždit, když je zdaleka svým pístrojkem vypálí.

Jiný vynález opt týká se telegrafie bez drátu. Zdokonalením svých
strojv umožní prý Szczepanik telegrafii bez drátu pímo mezi Evropou
a Amerikou. Dva vynálezy týkají se ochrany na drahách: dva sbrai
vln elektrických na vlak z pedu a vzadu pipojení iní nemožným
všecky srážky vlak; jakmile se vlaky k sob blíží, zanou sbrai
psobit a samoinn spustí všecky brzdy, spustí zvonky na stroji a

ihned, i kdyby brzdy nepomohly, personál vlakv upozornn jest na
nebezpeí. Jiný pístroj iní neškodnými všecky dráty elektrického
•vedení na ulicích napjaté, tak že na elektrických tramvajích ani pe-
tržením drátu žádné neštstí nastati nemže. Velmi podivný vynález
týká se umní divadelního: zvláštní soustavou oek rzn svtlo
lámajících vrhá na bílou stnu nejživjší barevné veliké obrazy z pouhého
kousku papíru, na nmž udlán nártek obrazu. Tím bude možno na-
hraditi v divadle všecky kulisy, ímž se scenerie ohromn oživí a zpkní,
ale i zjednoduší. Ti bílé stny na jevišti, na nž se celou adou po-

dobných „écran" (stínítek) svtelných vrhnou obrazy všeho toho, co
jevišt má pedstavovat. Obrazy se rychle mohou mnit, scenerie se

mže petváet jako v kaleidoskopu, tak že bude možno použiti budoucn
v divadlech i „scén tekoucích", t.j. jízdy krajinou a pod. Nejvýpravnjší
kusy nebudou stát více než nkolik pomalovaných tvrtek papíru.

Evropa zmohla se íedy též na svého Edisona, a tento Edison její

jest prostý bývalý polský uitel, jenž obklopen nkolika inženýry a

techniky polskými ve své vídeské pracovn divy vytváí mocí pi-
rozených sil, které ho jako kouzelníka svého poslouchají.

Sbor liberálních profesor ruských, kteí letos pro nadržování
studentm nebo už díve pro podobné píiny od ministra Bogolpova
propuštni byli ze státních služeb, usnesl se zaíditi v Paíži ruskou
vysokou školu svobodných vd. Zatím ve sboru tom jsou: historik

Karjejev, biolog Menikov, jurist sociolog Kovalevský, kulturní historik

Midulkov, národní hospodá Tuganov-Baranovský, sama to jména i

v západní Evrop poslední as velmi asto se zájmem a úctou vyslovo-
vaná. Škola paížská urena pro ruské studenty samy, kteí jdou do
ciziny zdokonalit se ve svém vzdlání a vdní. Pednášet se bude
tudíž pouze rusky. Trvání ruské volné university v Paíži
jest prý štdrosti soukromých dobrodinc zajištno.

Ruské školství v evropském Rusku, v Polšt, na Kavkaze, v Sibii
a stední Asii ítalo v minulém roce školním tyto ústavy: 9 universit
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(Moskva 4025 studujících, Petrohrad 3788, Kyjev 23 6, Jurjev 1265,

Charkov 1231, Varšava 1122. Kaza 818, Novorossijsk 498, Tomsk 525),

7 duchovních akademií a mimo to dvé lékaské, ti právnické, dvé
historicko-filologické akademie, 12 technik, pt škoi vojenských, ti
akademie orientální, tri vysoké školy zemdlské, tyry zvrolékaské
akademie a ti vysoká ženská uilišt, celkem tedy 54 vysokých škol.

Škol stedních jest všeho druhu 880.

V Moskv zakázáno všem poadatelm ve ejných produkcí
v divadlech, šantanech, koncertech, kapelích, cirkách bráti do sbor
pveckých dívky neplnoleté, tedy mladší 21 let. Dosud s ne-

zkušenými dvaty veden pímo obchod nemravný, emuž administrativní

opatení zmínné jist zabrání. Pvecké sbory s dívkami více než

211etými nebudou už tak pikantní a také nebudou za jinými úely
zizovány, le za úely ist umleckými. Bude-li se tudíž naízení
písn provádt, aspo z tohoto oboru spuštní a korrupce v Moskv
z valné ásti vymizí. Listy doporuují podobný výnos též jiným mstm.

V ruské ministerstvo národní osvty podán návrh kyjevského
professora Antonovne o zizování soukromých svobodných škol.

Professor Antonnvi vychází z toho dvodu, že jednotná, státem upravená
škola všeobecného vzdlání pro perzné poteby a vkus tak etného
obyvatelstva, jaké íše ruská ítá, nemže nikterak stait . Navrhuje
proto, aby volno bylo obyvatelstvu seskupovati se ve školní spolky,
kteréž by zizovaly školy pro nejrznjší poteby a smry a ovšem i

samy se staraly o jejich vydržování. Školy takové podléhají ovšem
státnímu dozoru co se správy, kázn i uebné osnovy týe, ale uebnou
osnovu a plán uiva, jakož i pedmty vyuovací uruje správa ústavu
sama. lenové školních spolk byli by zakládající s píspvkem 5000
rubl jednou pro vždy, pispívající lenové pak jsou rodie žák, kteí
platí jednou pro vždy 500 rubl a pak roní plat za žáky své. S ústavy
volnými spojen by byl též pensionát pro ty žáky, kteí v míst nemají
svých rodin. — Jak vidt, jest to návrh pro zámožnjší vrstvy oby-
vatelstva, které by tím zvlášt tm dtem svým, jež na žádné odborné
vzdlání, ani na státní i jinou službu nárok neiní, chtly poskytnouti
snadného a pece vybraného vzdlání všeobecného. Rzný ballast by
odpadl, a za to jen panské „vdomosti" by se pednášely.

Rusínská musa divadelní tebas byla koovnou, pece aspo
v hlavním mst Halie pociovala potebu vlastního stánku. Letos
sice pijata do starého mstského divadla (Skarbkova), ale tato po-

hostinnost mstské rady není na vždy zajištna. Proto spolek „Prosvitá"
zamýšlí postaviti rusínský národní dm, v nmž by všem representativním
a spoleenským potebám Rusín bylo vyhovno. Zatím ovšem pro
budoucí rusínské divadlo zakoupen teprv pozemek.

Veliká, široce založená historie slovinské literatury (Zgo-
dovina slovenskega slovstva) Dra. Karola Grlasera ukonena tvrtým
svazkem, jejž vydala za loský rok Matice Slovenská. Jakkoliv mnoho
a snad dosti závažných vad chová v sob obšírná kulturní historie

národa slovinského, pece jest významným znakem pro písemnictví
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tak nepatrné, jako je slovinské. Snad práv proto, že není obsáhlé,

našlo snadno svého zpracovatele. My eši na obšírnou svou literární

historii stále se nemžeme zmoci, ani jednotlivec genž by jí nezmohl!),
ani sbor uenc dosud se do obšírného zpracování nepustil, Vlkv a
Flajšhansv podnik nevidíme ješt u konce a také v nj nedoufáme
tak brzy.

Játerarní odbor „Matice Srbské" upravil konkursní plán pro
historii srbské literatury v 17 monografiích. Práce pijme
Matice v jakémkoliv poradí, historické ani vcné seadnosti neteba
v porad monograíií dodržovat. Aspo jednu monografii chce Matice
Srbská pinésti ron svým tenám. Mezi monografiemi vynikati
budou: Slovanští apoštolé Cyrill a Methodj. písmo a jazyk bohoslužebný;
jejich žáci v Macedonii a doba Simeonova. (II. mon.) Dubrovnicko-
dalmatinská srbská škola literní. (VIII. monogr.) Došit je Obradovi a

jeho doba. (X. mon.) Kulturn politický pehled djin srbských od
osvobození až po naši dobu. (XI. mon.) Doba pedvukovská a vlivy
nmecké a jiných cizích literatur. (XII. mon.) Národní lidová literatura.

(XIII. mon.) Doba romantismu, slovanský perod, Vuk, Karadži, illyrský

ruch. (XIV. mon.) Mladý ruch v srbské literatue. (XV. mon.) Historie

srbské kritiky. (XVI. mon.) Nejnovjší srbská kniževnost. (XVII. mon.)
V celém tom poadí však postrádáme zmínkv o vdecké literatue.

Pro svou neznanost bude asi zahrnuta s krásnou literaturou, nebof
v malém národ každý initel literární bývá všestrannjší než ve velkém,
pece však i tu daly by se stopovat urité snahy a smry, a tebas vždy
jen odražené z ciziny, i to lapání po cizin má svou kulturní stránku. -

—

Dne 27. ervence slavena stoletá pam narozenin otce srbského djepisu,
archimandrita Jo vana Rajice, v kláštee kavijlském v Báce.

Reforma francouzského pravopisu a skladby, jak jsme
se nedávno zmínili, ministrem Leygues zamýšlená vzbudila po Francii

velikou nevoli, zvlášt proto, že akademie francouzská vrchní to tribuna!

nad istotou jazyka, cítila se uražena smlostí ministrovou, který se

ani akademie neotázal. Ministr Leygues. který astji už dostal se do
sporu s „nesmrtelnými" a jako naschvál vždy spory ty vyvolává, vidl
se v pípad reformy konen nucena veejnému nátlaku ustoupiti, a

celou reformu pedložil akademii k posouzení. Akademie cvem mnoho
z ní škrtla, jef sborem nanejvýš konservativním, a jen nkteré vci
z opravy ponechala. Ale konen jaká to oprava!? Jednotlivá, dosti

nesnadná spojení ve skladb a mluvnici francouzské mohou se ode
dneška psáti na dvojí spsob, to vše ! Zjednodušení v tom není, naopak
zmatek bude ješt vtší. Nebo dvojakost v mluvnici a skladb se

ješt nikdy jako úleva neosvdila. Doposud žáci uili se jen jednomu
zpsobu, te se budou uiti dvma!

Katalogisování ohromné „Národní knihovny" francouzské
v Paíži dosplo k šestému svazku. Katalog poato vydávati r. 1897.

v šestém svazku dosplo se na zaátek písmenky B (Baade— Bancroft).

tak že pjde-li vydávání týmže tempem jako dosud (za rok jeden svazek .

bude teba na vydání seznamu celé knihovny asi 60 let. Každý svazek
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na velké osmerce tištény obsahuje na 1200 stran, po dvou sloupcích

každá strana. U každého názvu autora (katalog seadn dle autor)
podán krátký rodopis knihy a struné nartnuti a rozdleni obsahu jejího.

Snmovnou i senátem francouzským pijat letos zákon, jenž ne-

dávno uveejnn ve sbirce zákon francouzských o podpoe vdeckého
bádáni. Má se ziditi „pokladna vdeckého bádáni", z niž by
se soustavn podporovaly vdecké výzkumy a uenci všech obor. Do
pokladny plynou roní píspvky státní (ministr orby ron z výnosu
sázek dostihových musí pispívati nejmén 125.000 fr.). samosprávných
korporaci, soukromých osob. odkazy k tomu cíli vnované a dary všeho

druhu. Pokladna sic podléhá ministru vyuováni, ale spravuje ji zvláštní

samostatná správní rada, která skládá se vtšinou z odborných úedník
vlády. Rada ta dlí se na dv oddlení, z nich první bude míti na
zeteli hlavn vdy biologické, druhé pak ostatní vdy.

Berlínská akademie véd usnesla se na oslavu loského svého
200letého trvání vydati obšírnou a úplnou (pokud možnoi illustrovanou

botaniku ^Regnivegetabilis conspectus'' („Obzor íše rostlinné"').

jehož zpracování bylo sveno zvláštní komissi. Pedsedou jejím a

hlavním redaktorem díla jest editel berlínské botanické zahrady. Vydány
dosud ti svazky díla, z nichžto v každém jednotlivým odborníkem
popsán jeden rod se všemi svými odstíny a odrdami. Ku práci na
díle tom pozváni slavní botanikové všeho svta.

„Alliance Israélite"^ podnikla vydání velkého s 1 o v n í k u hebrej-
ského, který se zaal tisknouti v Jerusalem. Náklad na slovník

rozpoten na 40.000 frank, nebo slovník bude nejmén obsahovati

7000 arch tiskových, ili 70 svazk po 100 arších. Odbratelé získávají

se mezi židy samými. Na jižní Rusi a v Polšt tvoí se zvláštní výbory
pro odbirání úplného toho „pokladu- jazyka hebrejského, starého

i nového.

Veliká knihovna vdecká oxfordského indologa professora

Maxa Mtillera prodána — po marném vyjednávání o koupi v Evrop
— do Japanska. kdež bude pod jménem Mtillerovy orientální knihovny
pidlena universitní knihovn v Tokio. Knihovna obsahuje pes 10.000
svazk. Koup v Evrop zmaila se proto, že žádná knihovna ani

knihkupec nechtl ji koupiti v celku za urenou cenu. A po ástech
ji nebožtík prodávati zakázal.

Xémecko žárlivo jest od njakého asu. co dobylo technického a

chemického primátu ve výrob svtové, i na umlecké výrobky paížsko-
londýnské, jež stále ješt udávají ton ve svt modv. Tebas na knižném
trhu mlo Nmecko prvenství mezi všemi národy ve svém od vk
spoádaném a zorganisovaném trhu lipském, pece v eleganci tisku,

a zvlášt moderního tiskového a knižného umní zstalo dosti pozadu
za Francií a Anglií. Le i v tom oboru žene se úsiln v ped za

svými západními díve vzorv\ ted už jen soupei. A^ jako ve všem
v poslední dob. tak i v této snaze své zaíná školou. Škola vyzdvihla
Nmecko ve všech oborech netušené rychle v závratnou výši dokonalosti

technické — snad pomže i k dovednosti umlecké! navrženy tudíž
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nedávno akademie u m lecko-grafické a také ihned ve skutek
uvedena myšlenka v Lipsku zízením grafického oddleni na tamjši
vyšší umlecké škole. V Lipsku zajisté byla dána pro ni nejdív
možnost uskutenni, a sted umleckého nakladatelství není v Lipsku,
nýbrž ve Stuttgarte vlastn a v Mnichov. Le za Lipskem také jde
Mnichov, kdež voláno bylo ihned po podobném ústavu, aby Bavory
nezstaly za Saskem.

Známý bojovník proti válce Ivan Bloch navrhuje zíditi v Lucernu
ve Svycaích mezinárodní museum vojny a míru, v nmž bv
názorné diváku pedvedeny byly všecky prostedky války v historickém
vývoji a zárove v úplné technické dovršenosti svojí, ale spolu zná-
zornny byly písmem, tabulkami, obrazy, modely a jinými zpsoby
všecky hrzy války a všecky pednosti míru, tak že museum bylo by
nejlepším hlasatelem protiváleného tažení.

V druhé polovici srpna konán po dlouhých pípravách konené
v Dublin sjezd pankeltický, to jest sjezd pozstalých dosud
zbytk slavného a velkého plemena druhdy Kelt od hranic rakouských
až po Atlantický oceán a v celé velké Britanii osedlého. Dnes zbytkem
velkého toho plemene pozstalo pt zanedbaných opuštných náeí,
na nejzazším konci devních sídel: Bretonci na severozápadním cípu
Francie s armorickým náeím znan odlišným od ostatních, Irové
v Irsku a Skotové ve skotských horách a obyvatelé ostrova Man mají
náeí podobná (irské sluje goidelik, skotské též gaelským); od tchto
pak opt znanji se liší kymregské náeí horské krajinky Wales
v Anglii. Náeí tato tvoí te skoro už ti od sebe odlišné ei: bre-
toskou, irsko-skotskou a waleskou, jimiž není možné vzájemné doroz-
umní. Ne však všichni obyvatelé vytené kraje obývající a jménem
Ir, Skot, Walis nebo Breton slyšící, užívají ješt svých eí keltických.
V Anglii zvlášt e školy moderní zatlaila velmi siln náeí rodinné.
V Irsku sotva tetina obyvatelstva mluví ješt svou irskou eí v oby-
ejném život. A kdyby ped 10 lety nebyl duch novokeltický oživl, byla
by snad irština nejdíve bývala vymizela. Le i Skotové a Waíisové
ídnou. Obyvatelstvo odešedší jednou z kraje do svta, zapomíná e
rodnou docela. Také msta a prmysl siln poangliují. Dnes možno
poítat, že eí keltickou, všemi pti náeími mluví asi SVa milion
obyvatel severozápadoevropského pobeží. Od let sedmdesátých, od kdy
datuje školní pokrok a všeobecná povinná návštva školní, ubylo
keltickv mluvicího obyvatelstva asi lO^/o-

V Anglii chystají slavní biologové Galton, Weldon, Fearson a
americký Davenport vydávati biologicko-statistický asopis Biometrika.
do nhož píspvky pijímati se budou v anglické, nmecké, francouzské
a italské ei. V asopise má býti vesms použito Galtonovy methody
(postavena v jeho díle „Inquiries into Human Faculty"), jenž sbírá

variety, ale neváží jich a z jedné neusuzuje ješt, ale teprv poet stejných
ítá a prmr jich za varietu pijímá. V method této jeví se kriticismus

a vdecká reakce proti evolucionistickým theoriím, jež jediným pípadem
se daly nadchnouti a neítaly pravidla vedle výjimek.
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Na letošnim anthropologickém kongresse nmeckém
v Metách probráno nékolik velice zajímavých themat. Professor Virchow
optné opel se všem dosavadním a jmenovité nejnovjším pokusum:

sestrojit pedhistorického lovka '„den praehistorischen Menschen zu

íixiren";. Poukázal zvlášt na to. že anthropologové nedosti rozeznávají

pi posuzování tvar pedhistorickych „variaci'^ a ^deformaci", to jest

skutené pirozené tvoení nové odrdy, a umlé nebo pathologické

ipo nemoci povstalé) znetvoení kostry. Pathologie však a fysiologie

se tak navzájem pronikají a v djinách lidstva hraji takovou úlohu,

že tžko je rznit úinky jejich a stopovat jeden bez druhého. Dnes
máme ped sebou skutený chaos typu lidského pokolení, tak že jest

zrovna nemožno z nich o starém prvotvaru souditi. Dosavadní methody
rekonstruovat prvotního lovka zakládaly se vtšinou na jediném

exemplái. Nedávno zase pokusili se z objevené kostry u Dusseldorfu

„Neunderthaler" zvané) souditi na celou racu stejné formovaných

lidí. A pece nejsme s to, abychom na koste v Neanderthalu objevené

rozeznali jedinené rysy a vlastnosti od druhových. (typických;. Virchow

nato dokazoval, že na koste vidt zlámaninu zahojenou na rameni,

na stehenní kosti pak je zkivenina jako po rachitis, a na lebce jsou

jizvy a doly jako po ranách, zvlášt na zadní ásti lebky jest místo

silné pohmoždné. Z tohoto Neanderthalovce nesmi se tvoiti hned

„Adamita" rovnž jako ne z keíáloda v jeskyni u Spy (u Lutychu.

objevené. Virchow z etných podobných kefalodních objev ve Frýzsku

soudí, že typ s vynívajícími elními oblinami a silnou, do pedu
nící bradou byl rozsedlý na pobeží Severního nmeckého moe v pra-

vku, ale prvotní tvar to nebvl. ježto hned vedle nho nalézáme typy

jiné. Le proti Vichowu hájil názory- protivného smru professor

heidelberský Klaabsch, že kostry ze Spy a z Neanderthalu shodují se

práv v tom, ím se liší od novjších tvar — a shodné ony odchylky

nemohou prý tedy býti jedinené! Klaabsch pak potom ve svém
reíeraté rozvinul theorii o prvotním lovku. Prvotní lovk
pia^Iuje se tvarem svým pímo k nižším formám zvíecím, nikoliv

prostednictvím opice, nebo opiího tvaru njakého. Opice jsou jed lim

ale jiným smrem oné evoluce, jíž vyvinul se i prvotní lovk. Dle

dnešních našich vdomostí povstal prvotní lovk v terciemi d>jhé

v mírném podnebí, o rostlinstvu nízkém mkkostvolném s ídkými
stromy, nebyl tudíž lezcem. Hlavní známkv prvotního lovka jsou:

zvtšení mozku a tím i lebkv. ztráta srsti po tle a pímá chze. Ruka
ani noha se nevyvinula z jiného prvotního tvaru, nvbrž tu lovk už

zddil po své pedformé. lovk jest tudíž dle Dra. Klaabsche jedno-

stranným potomkem ústedního njakého kmene, z nhož jinostranným

výhonkem jsou opice. — Nedávno objevena na ece Nekaru
u Gr. Gaddachu vesnika z doby kamenné od praobvvatelstva

svého dobrovotn asi opuštná, proto celkem zachovalá. Dr. Schlitz
z Heilbromu podával o tomto svém nálezu zprávu, soud z pozstatk
na dosti vysokou kulturu praobyvatel onch, jež by konen mnoho
nezadala dnešní kultue našich nejzastrenjších koutk horských.
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Známky význané oné doby a onoho plemene byly ploché motyky
polní a keramika s pímoárnými, guirlandovými, páskovými i tapcovými
ozdobami — rázu podunajského ukazující na ezenský pvod, odkudž
asi osada vyšla. Obyvatelstvo bylo krátkolebé, ernovlasé, nordického
pvodu jež na jih a jihozápad Nmecka dostalo se asi cestou od severo-
východu podle pobeží a ek severovýchodního Nmecka. — Professor
Virchow na to vrátil se ješt jednou k otázce o umlém znetva-
ování lebky, jež bylo píznakem celých kmen a plemen ped-

historických. Ukazuje na píklady ze severní Ameriky, staré Kolchidy
a z Kavkazu známé. Nelz2 proto spokojiti se pi nálezech lebených
pouhým zmením lebky, nutno ji též prozkoumati anatomicky a
pathologiky.

Na mezinárodním protituberkulosním sjezde v Londýn
pekvapil D r. Koch uený svt svou domnnkou, že lidská a

zvíecí tuberkulosa mají jiného pvodce, že jsou tudíž nepenosnv
a nemže se lovk od zvíete a zvíe od lovka nakaziti. Poslední

pípad dotvrzoval svými pokusy: tuberkulosa z lovka na zvíata
penesená nijak jim neuškodila a nijak jich nenakazila. Opaný pípad
ovšem zkusit nemohl, ale soudí o nm z analogie. (Jistý léka londýnský
obtoval se na tuto vdeckou zkoušku, zda tuberkulosa z dobytka na
lovka dá se pivésti a infikuje.) Dr. Koch sám to ovšem byl, jenž

ped nkolika lety hájil názor opaný, a také všecky své tehdejší

výzkumy na nm založil. Není to ovšem k jeho necti, zkoumal- li tento

starý názor a vida jej zvrácen, opouští ho a prohlašuje nový, tebas
tím mnoho z pedešlých prací a výsledk jeho bádání bylo zmaeno.
— Názoru Kochovu odporovali pemnozí i nejslavnjší uenci a lékai,

ovšem s podmínkou, že teba zkoumat a init pokusy v tom smru
dále. Prosté pijetí náhledu Kochova že je spolenosti lidské na nejvýš

nebezpeným.
Nedávno mstská rada vídeská zvolila ze sebe archaeologickou

komissi, jež mla urit, jakým zpsobem by etné ímské památky na
území vídeském nalezené, mly býti uchovány a v jedno sebrány.

Komisse pedložila návrh „musea starožitností". „Musaeum vin do-
bo nen se" tedy prozatím zízeno a umístno v prázdných uebnách
jedné díví školy Obané sami dovdvše se o museu, zasýlají nyní

památky, jež bu chovali sami, nebo na nž picházejí. Ve dvou sálech

rozloženy památky ímské: v prvním drobnjší vci hlinné a kovové,

ve druhém kameny, nápisy, sloupy, náhrobky; mezi jinými tu v ..lapidáriu"

uložen kámen s nápisem z prvního desítiletí našeho letopotu, nejstarší

památka Vindobony.
V lipských „Avenariusových pramenech a bádáních o starém

djepisu a zempisu" vyšel jako tvrtý svazek spis „Austria Romana"
seznam všech jmen jakéhokoliv místa v ímské dob na území rakouském
známého. Jest to tudíž geograficko-historický slovníek rakouskoímský,
ale spolu i s mapami píslušnými. Mapa ímského Rakouska (s Uhrami,
Charvatskem, Bosnou a Hercegovinou) na 10 provincií rozdlená obsahuje

2430 jmen, z nichž 30 náleží horám, 77 vodám a ekám, 21 ostrovm,
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14 zemím, 430 mstm a vsím. 158 národm. Podobný zevrubný popis

..ímské Austrie" jest první v literatue, jest to první dílo tyleté
práce prof. hradeckého Pichlera.

Mosaiková mapa Palestiny ped dvma lety v M a d a b

nalezená, pro místopis hellenské a ímské doby dležitá, bude dle

usne-sení paížské „Academie des Inscriptions" vydána nákladem jejím

pro veejnost vérn dle originálu.

V Nmecku z lna Archeolog. Institutu utroena „Germansko-
ímská komise" se státní podporou, jež má úkolem^ vésti veškero

další bádání historické v krajích Nmecka druhdy Eímanm pod-

daných nebo ímskému vlivu podrobených. Bádání povede se pod

dozorem komisse soustavn. Každý rok bude se konati jedno veejné
shromáždní s poradami a návrhy, a to v míst vnit sféry ímské ležícím.

Francouzský uenec Pavel Sabatier na své nedávné cest po

Itálii objevil v kláštee Frahtiškán.ském v Capistranu na Abruzzách

starou eholi sv. Franti.ška pro tetíád urenou, jednu z prvních,

tebas že ne onu samu, již sv. František 1221 navrhl a sepsal. Sabatier

sám domnívá se, že .regula antiqua fratrum et sororum de poenitentia

seu tertii ordinis S. Francisci" definitivn hotova byla 20. kvtna 1228.

Nalezená jím „regula" jest dle nho první z opis prvního návrhu.

Velikým technickým dílem, jež anglití inženýi na stedním
Nilu u Assuanu a Assuitu provádjí, byla bv ohrožena jedna z nej-

mohutnjších památek staroegyptských, chrám na ostrov Fylae.
Pi nejvyšším stavu vody. jaký by hrází byl dosažen, byly by zboeniny
fylské celé pod vodou. Ve svt pátel starožitností zdvihl se proto velký

odpor proti „velkolepé'^ myšlence technik anglických. Pvodce návrhu

zavodovacího inženýr Willcocks sám te ustupuje veejnému mínní
a svj plán zmírnil v tom smvslu. že hráz u Assuanu sníží. Hráz

118 stop v}'soká bvla bv množství vody k zavodnni celého Egypta
staící. Po snížení hráze odpadne ovšem znaný užitek, nebo jen asi

polovina orné pdy egyptské bude se pak moci zavodovat, ale za to

Fylám nebude hroziti takové nebezpeí. A ohroženy budou i tak,

budouf potopeny pece, jen že ne tak vysoko (5 až 6 metr, pi
pvodním plánu 10 m.).

Prodejem lodi «Belgica~, jež sloužila pedloské výprav belgické

k jižní ton, strženo 41.000 frank, jež vládou odevzdány jako fond

pro odmny polárním plavcm všech zemí a národ. Kapitál

nechá se však dorsti naped do 100.000 frank, takže odmny
polární ped dvaceti lety ješt vydávati se nebudou.

Ve Stockholme zemel 13. srpna slavný švédský cestovatel pro-

fessor A. G. Nordenskjold (nar. 1832) proslulý prozkoumáním
Grónska (v letech 1870 a 1883) a zvlášt svou plavbou kolem severního

pobeží Asie do Behringovy úžiny v r. 1878., kamž vloni teprv na

delší výzkumy vvdala se ruská expedice senátora ToUa.

Zemel íve svt slovanském: Dne 18. ervna mladý básník

slovinský J. Murn (Alexandrov). — Dne 15. ce. M. J. Venjukov,
ruský cestovatel a zempisný spisovatel, jenž zvlášt vynikal znalostí

ELlídka. 45
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asijských pomr. — Dne 17. ervence M. P. Kornilov, soudruh
krvavého správce Vilny Muravva (po povstání polském). V posmrtné
knize pamti ješt ospravedluje ukrutnost ruského generála a jiných

ruských úedník, že prý záš Polák proti Rusm neznala mezí a

není divu, že byli pedráždni. — Dne 21. ervence M. J. Suchomlinov,
len ruské slovesné akademie, literární historik. — Dne 23. ervence
metropolita trnovský Kliment Vasil Drumev, známý svým bojem
a svými spisy z doby osvobození bulharského, spisovatel prvního
bulharského dramatu dosud nejastji hraného: „Ivanku, ubijec Asna I."

(psáno r. 1871.— 1872.). Veleinným byl též na poli paedagogickém,
sepsav adu ítanek školních; jako církevní spisovatel položil též první

základy církevní literatury bulharské vdecké a lidové. Založil též

missijní družstvo pro Bulharsko. Od Stambulova uvznn a zaven
v kláštee, kdež od surových mnich trýznn, skonal smrtí skoro

muenickou. — Dne 24. ervence J. íí. Z dáno v, professor petro-

hradské university, spisovatel historicko-filologický. — Dne 26. ervence
zemel v Praze srbský herec, bývalý žurnalista srbský Nikola Simié
Bata. — Dne 28. ervence slovenská spisovatelka Fanny Hamolová. —
Dne 7. srpna M. Nik. Ostrovský, bývalý ruský ministr státních statk,

jenž petvoil ressort svj v ministerstvo zemdlství, bratr slavného

dramatika ruského, Ostrovského. — Dne 18. srpna Nikola Zivkov,
skladatel národní hymny bulharské „Šumí Marica"; býval uitelem,

sepsal též adu paedagogických spis. — Dne 19. srpna Dr. Josef
Kaizl, bývalý ministr financí v ministerstv Thunov, národohospodá-
ský spisovatel, jehož v nekrolozích slavily všecky listy bez rozdílu

stran a národností jako nejbystejší hlavu celé mladoeské delegace,

v hospodáském oboru pak výteného znalce a odborníka.^)

* *
*

Školství. V srpnu konán sjezd nmeckých uitel, sjezd Ústední
jednoty uitelské, sjezd na ochranu škol mšanských a katolický sjezd

kromížský, kterýž velmi dkladn probíral vci školské. V Cechách
budí pozornost valná hromada delegát ústedního spolku uitelských
jednot. O sjezde kromížském^si pohovoíme píšt. Sjezd nmeckých
uitel z Moravy konán ve Šternberk na poátku prázdnin. Jednáno
tam o zvýšení služného, o snížení vyuovací doby, rozšíení prázdnin a

úkolech školy vbec. Nejzajímavjším bylo jednání o školách minoritních.

Schválen v té píin návrh, že má býti zízena škola s vyuovacím
jazykem cizí národnosti v každé obci, když v ní anebo v okolí do 4 km.
vzdálenosti najde se alespo 30 dtí školou povinných. Požadavek
zajisté rozumný a spravedlivý a nepochybujeme, že bude proveden
všude, kde se jedná o Nmce. Kde však se týká vc Cech a Slovan
vbec, tam zstane návrh páním sice pkným, ale nic více. Vždy by
pak bylo velmi málo osad, kdež by eská škola minoritní se nemla
zídit. A ve mnohých mstech bylo by teba škol nkolik. Pipomínáme
jenom Šternberk, Nový Jiín, Znojmo, Jihlavu, Olomouc, Brno atd.,

') Pro nedostatek místa »IIospodáský rozhled« odkládáme do píštího ísla.
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kde je eských dtí na sta, ba ve Vídni na tisíce eských dtí mrzaí
se v nmeckých školách. Souhlasíme však pes to s usnesením tím i

s požadavkem, aby náklad na školy minoritní hrazen byl zemí, dti
že mají povinnost navštvovati školu svého jazyka a' šetení k^založení

minoritní školy že má konati zemská školní rada. Když byla e
o úkolech školy, tu samo sebou se rozumí, kladen draz na „svobodu"
školy a šíení ducha liberalistického. Keník Manda — tuším syn nad-

uitele eské školy olomoucké — oboil se na Dr. Luegra a útoil

proti Rhombergrovi za ohlušujícího „fuj"! že „zpáteníci" a všichni,

kteí se školy chtjí setíti ráz takové „svobodnosti", byli dkladn
zbiováni, rozumí se samo sebou. Pak byly velebeny zásluhy uitelstva

ve všech oborech a smrech lidské práce, za prý klidí uitelstvo

nevdk a nepátelství, a to si prý svobodomyslné uitelstvo nedá líbit.

Budou prý státi všichni za jednoho a jeden za všechny, budou solidárními

s uiteli Seitzem a Schreitrem (kteí byli propuštni). Uitelstvo neustane

prý v boji proti všem zpátenickým snahám, aby zajistilo svobodomyslné
vymoženosti, pi emž prý spoléhá na podporu všech pátel svobodné

školy a jejich souinnost. Na to pijat návrh, aby íšský poslanec

nmecký baron Elvert jmenován byl estným uitelem za své zásluhy

o stav uitelský a zemským poslancm Zublovi a Hulkovi aby vysloveny

byly díky spolku za jich piinní, že uitelstvu se dostalo na snme
moravském náležité podpory. Pak petásána otázka o poduitelích a

ke konci následovala zábava v zahrad nmecké tlocviny a tanec,

který trval až do pozdní noci, ímž tato slavnostní schze byla ukonena.
Zvolený výbor má se zasaditi o uskutenní požadavk na sjezdu

pronesených a usnesených.

Nemén pozoruhodný byl sjezd uitelstva mšanských
škol dne 6. srpna v Brn konaný. Po debat velmi živé a obsáhlé

schválena resoluce následující: 1. Mšanská škola je nejpimenjší
prpravou pro vysplost, zdatnost a vzdlání stav stedních: živnost-

nictva, rolnictva a obchodnictva. 2. Mšanská škola jako pravá škola

výrobních tíd nemže býti nahrazena školami stedními — školami to

stavu uených. 3. Zizování stedních škol na zíceninách škol mšanských
znamená vzdlávání vyšších vrstev na úet intelligence stav stedních,

jichž duševní horizont má se snížiti v dob, kdy vše tíhne v ped a

výš; proto sjezd varuje co nejdraznji ped rušením škol mšanských.
4. Sjezd z nejhlubšího svého pesvdení vyslovuje se pro zizování

škol mšanských všude vedle škol stedních a pak ve všech lidnatjších

obcích vbec — v zájmu zmohutnní stav stedních, opory to síly

státu, podmínky rovnováhy ve spolenosti lidské.

Ješt pozoruhodnjší jsou požadavky nmeckých uitel pijaté

na sjezde brnnském také dne 6. srpna. Ti žádají: 1. Mšanská škola

adí se na pátou tídu školy obecné a budiž rozšíena na tytídní.
2. Má poskytnouti žákm praktického vzdlání a uspsobuje absolventa

k vstoupení do všech odborných škol i kadetních. 3. Tyto odborné
školy mají býti donuceny (i kadetní), aby braly žáky v první ad
ze škol mšanských, ti, co odbyli jinou nižší stední školu, mají býti

45*
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bráni teprve v ad druhé. Správa vyuovací a každého roku pouí
obyvatelstvo o cíli a podstat všech škol. 4. Uitelstvu mšfanek a se

dostane práva pesazovati špatné žáky z mšfanky do školy obecné.

5. Více než 50 žák nesmí býti v jedné tíd. 6. Do uební osnovy
a se pibere algebra a nkterá moderní kulturní e. 7. Vystoupení
z mšfanky budiž dovoleno z pravidla jen na konci roku školního.

Na vysvdení budiž poznamenáno, do které odborné školy by byl žák
zpsobilým vstoupiti. 9. Tm. kteí odbyli mšfanku, budiž povoleno

uleheni pi konání vojenské služby. lO. pro mšfanky budiž vzdlán
zvláštní organisaní statut. — Co se týká uitel, navrhuje se: 1. Ku
vzdlání uitel na mšfanských školách budtež zízeny kursy na vy-

sokých školách. Tamtéž af se skládají zkoušky zpsobilosti. 2. Za inspektory

na školách obecných a mšfanských budtež ustanovováni výhradn
uitelé škol mšfanských. 3. Pro mšfanky zaveden budiž dohled od-

borný a generální. 4. Uitelm budiž piznán vliv náležitý pi zavádní
nových uebnic a pomcek. 5. Pro uitely mšfanek budiž služební

doba snížena pod dobu uitel škol obecných. 6. Doba služební ped
zkouškou zpsobilosti školy obecné a pibytené budiž poítáno do

pense. 7. Budiž zaveden náležitý modus zastávání uitel druhými
(suplování). 8. Týdenní vyuování urovnáno budiž dle pomru skol

odborných a stedních. 9. Qualifikace budiž veejnou a budiž zaveden nový
disciplinární ád dle návrhu spolku nmecko- rakouského. 10. Uitelm
mšfanek budiž uzákonno zastoupení patiné ve všech školních úadech
a korporacích. 1 1 . ^\iditeli mšfanek ustanovovány budtež osoby, které

již psobily na nkteré škole mšfanské odborné. 12. Pro povýšení

budiž zaveden zvláštní status, a sice aspo ti stupn platební af každý
projde. 13. Uitelm mšfanek budiž zarueno právo býti povolánu

k úadu uitelskému na podobných odbornvch školách, zvlášt na
uitelských ústavech. 14. Uitelé mšfanek mají hodnost a název odborný
uitel nebo pednosta tídní.

Na sjezde delegát uitelských jednot v Praze
konaném vyízeny krom zmny stanov a rzných záležitostí spolkových
hlavn vci programové a záležitost svazu eskoslovanského uitelstva,

z nhož ovšem a priori vyloueni uitelé združení ve spolcích katolických.

Na sjezdu byl pítomen zástupce nmeckého uitelstva. Zastoupeno bylo

120 jednot se 7953 leny. Zajímavo je. že na sjezde pijat návrh,

aby založena ihned záložna svazu s obmezeným ruením a zárove,
aby zízena v zemích eských úvrní družstva pi okresních jednotách.

Co to bylo kiku, když zízena Zádruha katolickým spolkem moravským,
co to bylo tupení pvodce myšlenky té. a te takový spch v ná-
sledování. Nás tší, že priorata této výborné myšlebky patí katolickému
moravskému spolku. Pedseda p. Rašín sdluje, že k žádosti, kterou
Ústední spolek v beznu podal k zemské školní rad. aby žádost za

udlení kvinquenalek nemusili uitelé kolkovati, sdlila zemská školní

rada výnosem ze dne 10. ervna t. r. . 3430, že neteba žádosti ty

kolkovati a že staí, když správa školy zašle doklady uitele sama
se všemi dekrety, a sice bez kolku. Pak uinna zmínka o záležitosti -
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poslance erného, jemuž zemský výbor eský odepel dovolenou. Vý-
znamno je, že dovolenou, vlastn úhradu služného zástupci uitele

poslance odepel zemský výbor, v nmž vládnou mladoeši s pány
Dr. Heroldem a Dr. Grégrem v ele.

Pozornost vzbudil ve schzi zástupce Nmc uitel Mauthner,

kterýž proklamoval solidaritu svobodáského uitelstva bez ohledu na
jazyk a národnost. Je tedy žádoucno, aby takovou solidaritu prohlásilo

také uitelstvo katolické. Sjezd zakonen jednáním o programu liberál-

ního uitelstva.

Znamenitou illustraci kresoluci šternberské uveejují „Christl.-pad.

Bliitter" vídeské. Dle nich je ve Vídni mezi 403.754 dtmi 17.736

školou povinných dtí, z nichž se 70Vo narodilo ve Vídni, ale nemají

tam ani jediné eské školy veejné. Jediná eská soul^romá škola bez

práva veejnosti ve Favoritech má 844 dtí. Ze 13.233 žák nmeckých
škol pokraovacích je více než 50"/o Cech, Xmc sotva 40Yo-

Pro eské dti ve Vídni ani škol ani cviení náboženských v ei
srozumitelné nelze se dovolati, a vládne Vídní strana prý „kesanská"
a sídlí tam zástupce sv. Otce. Divné to vru „kesanství" vládne tam.

Pak se divíme, že se všechna mládež šmahem hrne do ad stran

podvratných.

Ostatn Slovanm jiným, Poláky vyjímaje, nedaí se nikde lépe,

jak vidíme ze zprávy o innosti školského spolku sva-
tého Cyrilla a Methodje, kterýž plní úkol naší Matice v území
Slovinc. Dne 8. srpna konal spolek valnou hromadu v Mariboru, jíž

pítomno 300 len 'ze všech zemí slovinských. Po mši svaté konána
schze v „Národním dom" ízená mnsgr. Tom. Županem. Dle sdlení
tajemníka Zilogara má spolek 78 smíšených, 30 mužských a 36 ženských
místních skupin a 10.000 len. Spolek vydržuje 25 ústav, mezi nimiž

je obecná škola v Gorici s 592 dtmi, obecnou školu slovinskou v Terste

s 275 a 260 dtmi atd., celkem 5 škol obecných, pípravek a dtských
zahrádek, v nichž se vyuuje celkem 2441 dtí. V 15 roce svého trvání

(1900) pijal 33.133 K 62 h; vydal 35.243 K 79 h. Dluh má 32 000 K.
Budovy školní spolku patící cení se na 128.826 K.

Vídeští lékai doporuují, aby v každé škole byla školní
lékárnika píruní za tím úelem, by pi menších úrazích a lehích
ochuravních byla po ruce léiva píhodná a nutné prostedky ochranné.

Návrh zajisté chvály hodný.

Z kr.h professorských se doporuuje, aby školní slavnosti,
jakými v dobách dívjších zakonován školní rok, opt byly zavedeny,
ei iditel, eské i latinské proslovy žák nejvyšších tíd, abiturient,

zpvy a deklamace vzbuzují slavnostní náladu, která nevymizí z pamti
a trvalý má úinek v duši mládeže školu opouštjící. Nynjší bezvýznamné
ukonení vyuování tak stízlivé, prosté, bez vzletu a nadšení ideálního

nepsobí na žáky pízniv. Hlas více než pozoruhodný.

Vyšší škola lesnická v Písku postavena co do jedno-
ronictví na roven osmitídním stedním školám a lesnická škola pro
zem alpské (Bruck a. M.), narove vyššímu gymnasiu nebo vyšší realce.
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Z kruh universitních ozývá se hlas. aby absolventm realek
bylo umožnno studium na filosofické fakult universit
a dovoleno jim skládati doktorát z matematicko-pírodovdeckých obor.

V tom smyslu vyslovila se filosofická fakulta insbrucká a štyrskohradecká.

A doporuily, aby absolvent realky po ptiletém studiu universitním

sml skládati doktorát z vd matematicko-pírodních.

Také navrhují mnozí zmnu vysvdení gymnasijního
v ten zpsob, aby známka z pilnosti vbec odpadla, místo ní však aby

npt zavedla se známka „z pozornosti", jak bývala v dobách dívjších.

Z návrh tch je patrno, že mnohé vci z dávných dob picházejí

opt ku cti a že ta kaceovaná soustava školská minulých dob zvlášt

v ohledu vychovatelském nebyla tak bezvýznamná a chybná, jak se

domnívají ti, kteí všechno posuzují se stanoviska liberálního, aniž

vlastním studiem pronikli dobu i vc. Až odloží okuláry liberálních

pedsudk, mnohé vci jinou míti budou podobu a význam, než mají

te, v dob frase a slepých pedsudk fakty nedoložených.

Školy mšanské zase dosáhly úspchu. K žádosti svazu

uitel nmeckých škol mšanských bylo ministerstvem železnic povoleno,

aby absolventi mšanek ucházející se o místo ve služb kanceláské

a manipulaní byli staveni na roven absolventm nižších škol stedních.

Velmi se ujímá školství vláda americká na Filipinech.
V posledním rozpotu jest o pl druhého milionu dolar více praeli-

minováno na školství než v roku pedešlém a vláda má v úmyslu asi

1000 uitel amerických na souostroví vyslati a tolikéž škol zíditi.

V Manile zízen bude ústav ku vzdlání uitelv a prmyslová škola,

na ostrov Negro hospodáská škola. Pirozen jest mimo mateskou e
domorodc také angliina obligátním pedmtem; vyuování náboženství,

jako v Americe, jest ve škole písn zakázáno. Školní knihy a ostatní

poteby budou žáci dostávati zdarma. Podle zpráv z Filipín picházejících

jsou domorodci touto ilostí, rychlostí a dkladností americkou velmi

pekvapeni.

Rovnž Prusko vnuje zvýšenou pozornost ústavm pro slabo-

myslné. Celkem je tam ve 42 mstech 91 ústav, jež mají 233 tíd

a v tch 4728 žák. U nás takových škol dosud nemáme. Jakož

nemáme škol pro spustlíky a jiné ústavy pro dti nešastné. Za to však í

v Prusku vi polským dtem vláda vystupuje s nevídanou násilností

brutální. V Poznani naídila vláda, že dti, které z nminy nevykazují

prospch uspokojivý, mají navštvovati školu do 16. roku svého vku.
Po 14. roku má býti propuštno jenom to dít, kteréž obstojn zná nmecky.

Záslužnou innost kesanských bratí školních zalo-

žených Janem' de La Salle velmi názorn vidíme v íslicích o rozšíení

ádu. Všech bratí je nyní 20.800, a ti ídí výchov 272.000 dítek ve

1642 školách evropských. Na východ má 34 škol se 6460 žáky;

v Asii 14 škol se 4450 žáky; v Africe 49 škol se 13.000 žáky a

v Americe 196 škol s 55.100 žáky, celkem 293 škol missijních

s 77.060 žáky.
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Výhod u nás nevídaných poskytuje studentstvu stát ruský

tím, že všichni posluchai vysokých a žáci stedních škol platí jenom
tvrtinu jízdného na všech ruských drahách. Žáci škol obecných a

mšanských, jakož i prvodcové jejich do vzdálenosti 50 kilometr mají

bezplatný lístek. A u nás bohaté dráhy nesleví uitelm ani hahe
s jízdného, byt i cestoval k vli dtem anebo za úelem sebevzdlání.

Na konec nkolik ísel o školství japonském, jež v dob
nedaleké bude initelem závažným ve svtových otázkách a tudíž

naší pozornosti plnou mrou zasluhuje. V Japonsku je výborn po-

staráno o vzdlání obého pohlaví ve školách nižších i vyšších. Vedle

obecných škol jest v Japonsku 37 vyšších uelišt • pro dívky; pro

hochy a mladíky pak daleko více. Universit, které jsou zízeny podle

evropského zpsobu, jest už nkolik. K tomu pistupují i školy hospo-

dáské a obchodní. Posledního školního roku bylo takových škol 45

a uilo v nich 899 uitel, studujících pak bylo 16.642. Dále jest

v Japonsku 236 technických ústav s 1451 uitelem a 24.719 studujícími.

Cizím eem vyuováno jest v Japonsku velmi horliv. Na rzných
vládních školách psobilo roku 1900. hojn cizokrajních professor,

a sice: 16 nmeckých, 12 anglických, 6 amerických, 6 francouzských,

3 korejští, 2 ruští, 2 ínští, 1 belgický, 1 švédský a 1 španlský.

Vtšina z nich vyuovala eem, ostatní pak pedmtm jiným. Japonsko

má už však velký poet uitel domorodých, vtšina jich nabyla své

vzdlání v Evrop, zvlášt pak v Nmecku, kam chodí navštvovat
ústavy mnoho nadaných Japonc.

Na polemiku takového rázu, jaká otištna v 10. sešit „Pedag.

Rozhled" pod názvem „Strach z nových smr" zásadn neodpoví-

dáme, ale doporuejeme písai, aby si' podruhé lépe peetl, co jsme
napsali a o em psáti chce.

Voj enství. Rakousko. Po provedené novoorganisaci má gene-
rální štáb: jednoho polního zbroj mistra, dva polní podmaršálky, dva
generály, 33 plukovník, 50 podplukovník, 63 major, 164 setník,

157 pidlených jiných dstojník. U honved: 3 plukovníky. 14 pod-

plukovník, 8 major, 36 setníkv a 36 pidlených dstojník.
Ve vojensko-technickém sboru provedeny nkteré pokusy, z nichž

uvádíme (pokud smjí |)ýt uveejnny) následující:

1. Co snese opakovaka model 1895.? Na žádost firmy Buhler

& Comp. podniknuta zkouška vytrvalosti materiálu, který zmínná firma

pro zbran dodává. Z vtšího potu dodaných opakovaek byla jedna
man vylovena a po zjištní, že se k pevzetí hodí, následující zkoušce
podrobena. Z runice vysteleno celkem 50.000 ostrých ran. denn
1000— 1400, a to vždy 20 neb 30 ran za sebou v rychlopalb. Pi
manipulaci zacházelo se s runicí zvímysln hodn zhruba a zjistila se

jen následující menší pochroumání. Po rán 13.016. zlomilo se péro,

které patrony donáší, po rán 14.770. péro v zpoušti, po rán 18.000.

zlomil se háek na vytahováku patron; po rán 22.732. zlomilo se zas
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nové péro v zpoušti a „brázdy" (rýhy) pozbyly již ostrých hran. Pi
50.000 rán muselo býti použito k precisnímu stílení místo násadky
pro vzdálenost 500 krok již násadky na 600 krok. Pokus dokázal,

že materiál opakovaky M. 95 jest výteným a že eelá konstrukce
zbran jest pro válku zpsobilou.

2. Motorový nákladní vz s motorem Daimlerovým byl zkoušen
po 2 léta na „kamenném poli" u Vídeského Nového Msta. Již po
prvních zkouškách peveden motor na takový k zapalování elektinou
(místo žhavé rourky) a pracoval výborn pi teplot nad 0° C. Vz
uren pro 5 tun nákladu a vozil munici mezi laboratoí a WíUlers-

dorfem. Nejvtší rychlost obnáší 10 km. za hodinu a pestál vz tento

skvle zkoušku „nepetržité innosti" mezi Felixdorfem, Semmerinkem
(vrch) a zpt. Osvduje se v každém ohledu.

Nmecko. V tchto dnech dohotovena v Kielu linijní lo „E"
a spuštna s ložiska dne 12. ervence za pítomnosti velkovévodských
manžel z Badenska, prince Jindicha, princezny atd. Velkovévodkyn
zahájila kest slovy: „Z nejvyššího rozkazu císae a krále ktím tebe

jménem .Zahringen*."

Ron komanduje se jistý poet (27—30) dstojník pozemní
moci na lod, aby se seznámili se službou námoní, jak dalece toho

spolené akce lostva a armády vyžadují.

Rusko. Pt setnin s mitrailleusami se prozatímn zídí a pidlí
pti pším divisím.

Aby se nesnáze pi zásobování ruské mobilisované armády
(4 miliony muž) umenšily, vydán pedpis k requisici dobytka, jako

dosud platil jen pro plodiny, seno atd.

Itálie zkouší nová horská dla, a úspch jejich proti dlm
starým jest prý ohromný. Na stejnou vzdálenost a za stejných podmínek
docíleno dly novými 1200 tref a starými jen 300.

Podmoský lun „Delfino" nalézá se nyní ve váleném pístavu
Spezii k vyzkoušení. Má nosnosti 107 tun, pohybuje se pomoci elektrických

motorv a stojí 300.000 frank.
Anglie. Pchota na koních sestává ze setnin o 120 mužích a

roztídna ve 4 ety. 4 setniny tvoí pluk a každý pluk má svj train

o 16 vozích ('4 na setninu) tažených vždy šesti mezky. Setnina není

seadna ve 2 leny, nýbrž jen v jeden. Sesedne-li se k boji, drží

jeden muž 4 kon. Vojsko toto se osvduje.
V Srbsku se reorganisuje. 15 pších pluk po 4 praporech

promní se na 30 po 2 praporech. Z plukovních okresních velitelstev

stala se brigadní velitelstva. K dosavadním 4 plukm jízdy pibyl pátý

o 480 koních „Královna Draga".
Zaponsko má nyní 4 lod pancéové prvé tídy, 2 lod pancéové

druhé tídy, 4 kižáky prvé, 9 druhé a 5 tetí tídy, 10 lodí pro

bránní pomoí, 17 dlových lun, 5 lodí transportních, 8 velkých a

12 malých torpédových lun.
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eské strany a kesanská politika.

Napsal Ladislav KrxxE.

Reálni základ nejen kesanské, ale každé politiky vbec tvoí ná-

rodní spolenost. Politika neopírající se o skutené zájmy, o živ cítné

t poteby lidu. obmezující se pouze na parlament, visí ve vzduchu a nemže
t míti dlouhého trvání; jen ona, která vyrstá z povahy a poteb národa,

i mže se nadíti i úspchv i trvání. Poznati tuto reální basi národního

\^
života, seznati pdu, z niž vyrstati a kterou zase naopak zpracovávati

musí každá, a tedy i kesanská politika, nemá-li. jak jsem již ekl,

viseti ve vzduchu, považuji za jednu z podstatných podmínek jasného

názoru o tom, jaká má býti vlastní povaha, smr a taktika kesanské

politiky.

V Cechách existují ti katolické politické strany: katolícko-národní,

kesansko-socialní a kesansko-socialní lidová. Již toto rznní a dosti

prudké rozpory, které vznikaly a z ásti dosud trvají mezi tmito

stranami, ukazují, že není u nás úplné jasnosti o pravé povaze, jakou

by kesanská politika míti mla. Vedle toho neúspchy, jimiž se konily

všechny dosavadní rozbhy zmínných stran ija poli aktuelní politiky

(minim neúspchy ve školách), nasvdují, že eský lid buto nemá

pro tuto politiku porozumní, anebo jí nedvuje, ne-li pímo zavrhuje

— a pece je to lid z vtšiny katolický 1 Pro nemá porozumní, anebo

pro nedvuje této politice? Jest v nm vbec pda pro poLitiku

kesanskou? K zodpovdní této a celé ady podobných otázek považuji

za nutno seznati povahu tohoto lidu, povahu jeho názor, míru, až po

kterou, a zpsob, jakým na psobily a psobí jiné politické strany,

dále jeho pomry a poteby. Toto seznání dovolí nám pak uiniti nkteré
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závry odpovídající na otázku výše položenou — jaká má býti povaha^-

smr a taktika kesanské politiky. Úkolem tohoto lánku nemže bytí*

ovšem podrobné probrání tchto otázek: je to první pokus na poli

u nás z nejvtší ásti nepovšimnutém.

Národ není úpln jednolitým celkem. Vedle znak spolených

a zárove sespoleujících. z nichž hlavním jest jazyk, a na

základ kterých si hlavn utváíme pojem národa, shledáváme v každém

národ i znaky rozr ziiu jí cí, na jichž základ se utváejí a iimiž

se navzájem rozlišují rzné tídy a skupiny v tomto národ; jsou tO'

rozdíly pomr hospodáských (jak se projevují u rzných hospodáských

staviiv a skupin), rozdíly názor náboženských, sociálních, politických,,

vdeckých atd. (Postupujíce dále nalezli bychom znaky, jimiž se na-

vzájem rozlišuji individua téže skupiny; ale do tchto podrobností se-

nepouštíme.) N

Nemžeme nikdy poznati národa, nebereme-li náležitého zetele

k tmto rozrzujícím znakm; dležitost jich bývá druhdy taková,

že pevyšuje i dležitost prvé skupiny znak sespoleujících, tvoících-

hlavní obsah pojmu „národnost": socialistický dlník a konservativní

šlechtic téhož národa jsou si navzájem více cizí, než dva socialisté-

rzných národ.

Prvá zmínná skupina znak tvoí obsah toho, co zveme národ-

ností, jakož již eeno; ona dává také obsah idei národnostní ili

vlastenecké. Národnostní vdomí bývá vždycky silné u národv utla-

ovaných a bránících se; tudíž také u Cech jakožto národa potlaova-

ného, bránícího se nadvlád nmecké a germanisaci projevilo se totO'

vdomí a dalo i smr jeho politice. Všecky politické strany, které ažv

do nedávná stavly se v elo národa, inily tak ve jménu ideje národ-

nostní, kterážto idea pijala na sebe za ery mladoeské (zvlášt za doby'|

rozkvtu této strany, který spadá do let 1891—94) ráz státoprávní

a jazykový. Poslední však dobou poíná se již ukazovati, že sila tohotO"!

pouta ochabuje; že idea národnostní nestaí již nadále udržeti jednota

národa. Zájmy, které nejsou v žádném logickém spojení s ideí národ-

nostní (alespo v té její form, jak se u nás pojímala a dosud pojímá),

zájmy to pedevším hospodáské, stavovské poínají od nkolika let^

nabývati pdy v eském lidu. O n rozbíjí se volání po svornosti ve-]

jménu požadavk pouze národních: strany zbudované na myšlencerj

pouze národnostní klesají.
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Jest pirozeno. že uárodnostní vdomí bylo až do nedávná, možno

íci do devadesátých let. prvních to let mladoeské ery, nejvtší v kruzích

intelligence ') a mšanstva. Venkovský, rolnický lid, byl pibývající

hospodáskou tísní nucen zabývati se sám sebou, svou prací, a politiku

penechával „pánm''. V posledním však desítiletí, zvlášt od doby

roztržky realist s Mladoechy, pozorujeme obrat. Intelligence, vlivem

hlavn realismu, poíná se odvraceti od pouze národnostní politiky ili

konkrétn eeno: odvrací se od mladoešství. Jedna její ást sympathisuje

víc a více se sociální demokracií; uitelstvo, které mlo nejvtší zásluhu

o vítzství Mladoech v památných volbách roku 1891., poíná s nimi

býti nespokojeno, když se od nich nemže dokati slibovaného splnní

svých stavovských požadavk. V kruzích mladší intelligence ujímá se

hnutí pokrokové; odtud jedna ást sice pechází do strany mladoeské,

tvoíc radikální její kídlo, druhá však jeví až i skoro lhostejnost

k tm požadavkm a zájmm, které ješt do nedávná tvoily hlavní

obsah myšlenky národnostní. Tento obrat nejznatelnji se odehrává

v letech 1893—95; jsou to léta literárních boj mezi „vlasteneckou"

poesií „starších" a „novými smry"; léta vzniku národn úpln bez-

barvé dekadence; léta, v nichž djí se první rozbhy ku stavovské

organisaci uitels«a; kdy sociální demokracie iní pokroky, a zase

poíná se vzmáhati i silnjší reakce proti ní; léta kvašení národní

spolenosti, v nichž nejlépe dají se shledati zárodky všech nynjších

stran a smr.
V dob pítomné provozují vliv na kruhy Lidové (t. zv. stední

vrstvy a dlnictvo) ti strany, stojící na programm národním:

1. Strana mladoeská. Stoupence této strany tvoí dosud nej-

vtší ást živnostnictva. v menší míe rolnictvo, v nmž
se na ujmu její poíná šíiti strana kladoucí hlavní váhu na stavovské

zájmy rolnické a vyítající Mladoechm, že pro svou „advokatskou"

politiku tyto zájmy zanedbávala — strana agrární. Strana mlado-
eská nešíí se již, spíše klesá; z intelligence byla vytlaena

hlavn realismem (nyní eskou stranou lidovou), z mladší pak její

ásti také pokrokástvím; v živnostnictvu poínají se také (a pomrn
slab) ozývati již zájmy stavovské proti zájmm pouze národním,

v rolnictvu, jak práv povdno, rovnž. V kruzích pak dlnických,

pokud v nich strana mla stoupence (bylo to hlavn dlnictvo drobných

živností, ne tovární), jest nucena ustupovati stran národn-socialní.

*) Literatura má té doby ráz pevážn vlastenecký.
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Pozorujeme- li stranu mladoeskou ve vývoji, který prodlala i jen

v posledním desítiletí, nemžeme nevidti, že se mnila. Vystoupila

jakožto strana radikaln-nár odní (nebo — což znamená totéž —
radikaln-státoprávní ) a v kruzích intelligence a dlnictva jakožto strana

protiklerikalní'); tmito vlastnostmi odlišovala se strana od kon-

servativních Staroechv, a ony jí dopomohly k vítzství. Protiklerikalismus

mladoeský byl dosti nejasný; byl zabarven husitsky a rusotílsky, a ml
zárove mnoho spoleného s bžným liberalismem. V kruzích lidu

rolnického a živnostenského psobila strana mladoeská hlavn svým

nacionalismem, tím, že vystoupila prudce proti staroeskv-m punktacím,

jež vyhlášeny za národní sebevraždu; mén (zvlášt v rolnictvu) svým

protiklerikalismem — uvidíme toho dsledky; na dlnictvo pak snažila

se psobiti vedle zmínných znak také svým demokratismem
(požadavek všeobecného hlasovacího práva). Tímto zpsobem podailo se

stran mladoeské soustediti v sob takovou vtšinu obyvatelstva, jako

dosud ani ped tím ani potom nedovedla žádná strana v Cechách. Obrat

však nastává dosti záhy. Když neúspchy na poli národnostní, státo-

právní politiky nerovnaly se ani z daleka pepjatým nadjím prvních

rozbhv uinných na tomto poli; když následkem toho i sám prestj^ž

národnostní myšlenky klesal, a poínaly se proti této myšlence k životu

hlásiti z kruh voliských zájmy hospodáské a stavovské, byla strana

nucena rozšiovati programm v tomto smru. Stavovské zájmy a rozdíly

se projevily. Strana, jež chtla soustediti v sob celý národ, která

chtla dsledn býti demokratickou, byla nucena nátlakem z kruh
volistva mírniti se ve svém demokratismu. Požadavek všeobecného

hlasovacího práva pro odpor rolnictva padl; tím však popudila proti

sob tím více dlnictvo, zvlášt sociální demokracii, kterou chtla též

kdysi pevésti do svého tábora; neúspch tchto pokus, vzrstající

odpor dlnictva. tlak z ad volistva, jehož hlavni jádro tvoily tak

zvané stední vrstvy obyvatelstva, to vše tlailo mladoeskou politiku

víc a více na dráhy konservativní.

Mladoešství ocitlo se tím zpsobem ku konci prvního desítiletí

svého psobeni tu, kde bylo kdysi staroešství. Musilo sleviti i ze svého

nacionalniho radikalismu, pokud picházel ve spor s hospodáskými

1) Pojímám toto slovo zde i t následujícím v tom smyslu, v jakém mu rozumjí

dotrné strany; ne tedy jako pouhý odpor proti zneužívání náboženství nebo proti vadám

knžstva a pod., ale jakožto odpor proti katolicismu vbec. Moboxi býti sice rzné výklady

o pravém významu slova »klerikalismus«, ale v ústech stoupeocii »protiklerikaluích«

stran má tote slovo týž smysl jako náboženství (hlavn ovšem katolické).
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zájmy a pokud pro nebylo v kruzích volistva náležitého porozumni—
ze státoprávnictví stalo se pouhé hájení jazykových práv; musilo sleviti

také ze svého protiklerikalismu. ponvadž nenalézal dosud valné pdy
v lidu rolnickém a, až na malé výjimky, ani ne v malomstském.

Lze tedy mladoeskou stranu dnešní charakterisovati jakožto stranu

mírn nacionalní. hospodásky konservativní a mírn
protiklerikalní. Njakého vtšího, podstatného rozdílu mezi stranou

staroeskou a mladoeskou dnes není: proto také stranu staroeskou

neuvádím zvlášt.

2. Strana státoprávn-radikalní. Liší se od dnešního mlado-

ešství hlavn tím. že je v myšlence národnostní, kterou pojímá také

ve form státoprávní, radikálnjší; je to patrn týž pomr, v jakém.

Mladoeši byli ped desítiletím ke Staroechm. Pívržence své ítá

tato strana jednak ve zbytcích mladoeské kdysi intelligence. jednak

v ásti živnostnictva nkterých mst. V lidu rolnickém má stoupencv

asi nejmén. Fakt, že tento státoprávní radikalismus je tak slabý dnes.

neroste, nešíí se — což nejlépe poznáme, srovnáme-lí jej se vzrostem

strany mladoeské v letech osmdesátých a na poátku let devadesátých

— jest opt dkazem, jak bhem 10 let vliv ideje pouze národnostní

seslábl prese všecky útoky Nmcv a hlavn Všenmcu. které, zdálo by

se. mly by tuto ideu spíše síliti.

3. Národn-socialní strana. Tato. jak bylo povdno již. vy-

tlaila mladoeskou stranu z ad dlnictva, pokud v nm mlo mlado-

ešství stoupence. Je to hlavn dlnictvo drobných živností,,

mén tovární, v nmž má dosud hlavní pdu sociální demokracie. Ná-

rodní dlnictvo pijalo od mladoešství státoprávní nacionalismus,

ale pojímá jej radikalnji, shodujíc se v tom se stranou radikaln-

státoprávní. Avšak v tom není hlavni rozdíl mezi touto stranou a stranou

mladoeskou. Tato poslední byla, jak jsme povdli, tlaena víc a více

na stanovisko konservativní a opouštti svj pvodní programmový

demokratismus. Tím stávala se víc a více stranou živnostnictva a

rolnictva, pozbývala však pdy v adách dlnických. Co tedy hlavn
liší stranu mladoeskou od národn-socialní. jest antikonservatismus
této, který však nedosahuje onoho radikalismu pevratu, který hlásá

dosud sociální demokracie. S antikonservatismem souvisí úzce i anti-

klerikalismus, který je podobn husitskv zbarven ('.,národní církev",

Iška,
,
jako byl antiklerikalismusmladoeský, ale jeradikalnjší. Kdybychom

mli stanoviti stupnici vlivu a síly tchto tí význaných známek strany

národn-socialní, vypadla by asi takto: a) proti klerikalismus (nej vlivu-
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plnjší znak; vystupuje hlavn tu, kde se strana stýká s katolicismem);

b) nacionalismus (vyniká tam, kde se národní dlnictvo stetá se sociál-

ními demokraty; nedosahuje však stupn první vlastnosti — ili jinak:

národní dlnictvo je prmrn více antiklerikalní než nacionalní, což

patrno jest mimo jiné i z toho, že v dobách voleb spojovali se místy

proti kesanským sociálm národní dlníci i se sociálními demokraty,

které jinak považují za „beznárodní" a „zrádce eské vci"); c) anti-

konservatismus.

(O stranách katolických zmíním se jinde.)

Všecky jmenované strany mají stoupence hlavn v adách stedních

vrstev obyvatelstva a dlnictva; strana mladoeská pak ím více zabouje

na dráhy konservativní splývajíc tak se svou bývalou odprkyní, stranou

staroeskou, tím více vniká do ad tak zvané vyšší buržoasie. Všecky

zmínné strany jsou zbudovány více mén na myšlence národní, akoliv

také, jak lze pozorovati zejména u národního dlnictva, s touto soutží

a namnoze ji i pevyšuje mj^šlenka protiklerikalní a u tohoto též

i antikonservatismus. smující hlavn k ukojeni zájm dlnictva;

u mladoešství zase se k idei národnostní pipojuje konservatismus.

Avšak tyto strany nejsou pece ješt rozšíeny tak. aby pojímaly

v sebe všeck}^ massy stedního a dlnického obyvatelstva.

V živnostnictvu, zejména mstském, má, jak bylo ukázáno,

nejvíce stoupenc strana mladoeská a ásten i radikální. Vedle toho

poínají se již také hlasití zájmy stavovské, které nemusí sice vésti

k odtržce od mladoešství. ale mohou míti vliv na tuto stranu tak, že

se totiž strana mladoeská upraví hlavn ve stranu stedního živnost-

nictva. Dále je tu však ješt znaný poet (akoli menšina) živnostnictva,

které dosavadními politickými stranami nebylo valn aneb vbec doteno.

Je to pvodní konservativní jádro, které od mladoešství odpuzoval

jeho antiklerikalismus, a které nemlo ani píležitosti nadchnouti se

pro myšlenku radikaln-nacionalní. Je konservativní a náboženské.
a je tím konservativnjší, ím více se stýká s protikonservativními,

pípadn pevratnými stranami dlnickými. Organisace však dosud nemá.

To, co praveno o živnostnictvu, platí ve vtší ješt míe o rol-

nictvu. V tomto má mladoeská strana sice znaný poet stoupencv,

ale to pochází jen z konservatismu této strany a do jistého stupn také

z jejího nacionalismu; tendence protiklerikalní jsou tu pomrn slabé.

Vedle toho poíná se šíiti strana agrární, jejíž první pokusy

spadají sice do doby starší (Šastný, Rataj), ale vtší rozmach teprve

do doby nejnovjší (od 1900). Nejvtší však ást rolnictva je dosud
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konservativní a náboženská. Ale ani ona nemá dosud po této

stránce organisace, vyjraeme-li malý zlomek, kterv je zorganisován ve

-venkovských katolických jednotách.

V dlnictvu prmysloTém. hlavn továrním itá^nejvice stoupenc

sociální demokracie. Tato potýká se na jedné stran s národn-socialní

stranou co nejusilovnji již proto, že tato s ní soupeí v získáváni

stoupenc v téže vrstv obyvatelstva; hlavni zbra národního dlnictva

proti sociální demokracii je -beznárodnosf a „židomilství"; sociální

demokracie zase v\-týká národním dlníkm neupímnost v otázkách

dlnických. Na druhé stran pichází sociální demokracie v prudkv

koDíiikt se všemi živly konservativními. jsouc stranou radikaln-
antikonservativní. až pevratnou; s touto její vlastností souvisí

i její píkrý antiklerikalismus, nejostejší ze všech stran, které

mají své stoupence v lidu. Tento antiklerikalismus jest její nejvýraz-

njší stránkou; veejné mínni lidu stotožuje zcela správné nevrce
se socialistou; jsou mu to synonyma. Vtšina dlníkv a drobnvch

emeslník venkovských hlásících se k této stran jest velmi málo

znalá programmových požadavk socialn-demokratických; za to jest

oste protiklerikalni. a býti nevrcem. protiklerikalem pokládá takov
lovk za dostatené k tomu. aby byl socialistou.

Ale i pes veliké rozšíení této strany nelze tvrditi, že by všecko

délnictvo bylo v táboe bud sociální demokracie, bu strany národn-

socialní. Jest ješt dosti znaná ást dlnictva konservativniho a ná-

boženského, zvlášt v kruzích malomstského dlnictva drobných živností

a venkovského vbec. ást jeho jest organisována v katol. jednotách

tovaryšských a ve spolcích kesfanško-socialnich; je pirozeno. že sociální

demokraté a národní dlníci jsou úhlavními nepáteli tchto spolk.

Vedle toho jetu ješt massa dlnictva zemdlského, která

^šak znenáhla idne, rozmnožujíc adv dlník továrních. Tato jest na

nejnižším stupni i náboženského i sociálního, národnostního a politického

uvdomní. Terra inoccupata. Žije také v nejvtší závislosti. Socialismus

jednotlivc náležících této skupin obyvatelstva vyerpává se namnoze

Jen surovvm. hrubvm antiklerikalismem a nenávi.stí práce, nespokoje-

nosti, která se omaníuje alkoholem a zvíecími požitky.

Tím bychom vyerpali, povšechn ovšem, rozdružení stedního a

dlnického obyvatelstva v rzných stranách politických a sociálních.

Vstupujeme nvní do vrstev tak zvané intelligence. Zde bude pi-

rozen více individuelního zabarvení rzných názorv u jednotlivc

vlivem etby, studia, etnjších a rozmanitjších styk spoleenských atd.r
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než i pes to shledáváme tu dv dosti silné politické strany, eskou

lidovou a radikaln-pokrokovou; posouditi je objektivn a seznati vlivy,

ktervmi psobí na ostatní vrstvy národa, na ony totiž vrstvy, které

jsme již studovali, jest nejbližší naší úlohou.

V eské stran lidové lze dosti zeteln vypozorovati tyi frakce:

a) frakci zjevn protestantskou; b) frakci Masarykovu i pokryt pro-

testantskou; c) frakci vdeckou; d) frakci židovskou.

a) Intelligence protestantská jest nejvlivnjší frakcí

v eské lidové stran. Programm této strany pojímá se od této frakce

hlavn (ne-li jedin) po této stránce: Pry od Kíma — a blíže k pro-

testantismu, který se pokládá za pímého ddice eské reformace. „as*^

jest mluvím hlavn této a následující frakce.

žj Stranu Masarykovu nazval jsem „pokryt" protestantskou:

tento název je teba vyložiti a zdvodniti. Professor Masaryk snažil se

ve svých spisech týkajících se eské otázky nalézti filosofický podklad

národního vývoje, základní ideje, na nichž by všechen národní život

ml býti vybudován. Jest dosti nesnadno uriti, jaké ideje shledal; vy-

slovuje se v té píin velmi neurit, a kdesi praví i výslovn, že^

svoje náboženské Credo nechce vykládati a vydávati na pospas ^našemu

klerikalismii a liberalismu." Nicmén i pi této neuritosti vyjadováni

(která snad vyplývá ne z pouhé bázn, ale popedn z nejasnosti pojmu,

z nejasnosti onoho Creda samého) lze stanoviti nkolik vt, v nichž

Masarykiiv celý programm jest formulován. Jsou asi tyto: Jest nutno

pokraovati v práci zapoaté eskou reformací (Husem, Chelickým ^).

Kaši buditelé inili tak, oni pímo navazovali na eskou reforma'"i a

vypracovali na základ jejím a v souhlase s ní programm humanitní.-)

Tato humanita musí míti a má charakter náboženský — ne pouze

mravnostní, ale i dogmatický. ^J Zde však je to práv, v otázce vlastního

') »K šestému ervenci*.

*) »K šestému ervenci«. »Naši obrodiové pokraovali v ideálech naší reforman

a zejména našeho Bratrství. Idea humanitní a národní jsou ideami reformaními « Mod^nr

lovk a náboženství. N. D. ^Humanita jest jen jiné slovo pro Bratrství. « X. D. II. 96-.

3) sHus umel za pravdu.* N. D. II. 963. (S tímto výrokem zdají se ovšem jinG-

bfti ve sporu.) ^ Kostnickou hranici živí a obživuje lhostejnost k poslední n>

pravdám životním, lhostejnost k posledním cílm lovka. Tiži ná&-

indifferentismus. V náš obrodní programm vnikl liberalismus . . . Tento liberalismus je

T nesouhlase se základní ideou našeho obrození, totiž s ideou humanitní, pokud tato

« nás se prfštila z našeho Bratrství. Naše Bratrství bvlo práv jiné nežli ,bratrství*

francouzské revoluce. Naše Bratrství založeno bylo na citu a idei náboženské, bratrstyí-

revDluní bylo negací náboženského citu, mlo zídlo v humanisme klassickém a v jedno-
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rázu tohoto náboženského základu humanity, kde se Masaryk vyjaduje

již neurit. Vime jen, že to není ani katolicismus (ten dle Masaryka

proti protestantismu jest inferiorní ') ani pravoslaví. Ponvadž však

Masaryk postuluje pece kesanství, nezbývá tedy než protestantismus

— eský protestantismus. Ale který je eský protestantismus? Tuto

otázku mžeme i vlastn musíme, chceme-li ji míti rozešenu, si do-

mysliti; soudíce dle „asu" i dle nkterých výklad Masarykových,

myslím, že nepochybíme valn, ekneme-li, že je to helvetství.^) Stoupenci

stranném racionalisme. Komenský dsledn a správn klassický hnmanismus, akoli ho

nezavrhoval, podizoval uení nábožensko-mravnímu.* — K šestému ervenci.

') Viz na p. v »Olázce sociální* str. 548. n.

"^) Masaryk rozporu mezi vdou a vrou neuznává a celkem dosti lebce se pes

tuto otázku penáší. Je to nutno uznati a lze to pochopiti. Uznati proto, že tu vynikající

uenec (a — po mém soud — ne stejn vynikající myslitel) uznává oteven — a dnes

jest i k tomu poteba jisté odvahy — že mezi vrou a vdou sporu není
;
pochopiti proto,

že muž, který poznal ne jen povrchn, ale d&kladn rzné ty — sporné — nauky, které

byly hlásány ve jménu védy. soustavy filosof mezi .sebou se nesrovnávající, ale pece

chtjící nahrazovati víru, jest více než kdo jiný s to, by posoudil se stanoviska pouhého

rozumu a skutené vdy pomr mezi ní a vrou. Ale zase by bylo chybou domnívati

>e, že tato nespornost mezi vdou a vrou je prof. Masarykovi nesporností mezi vdou

a katolicismem; proti tomuto jest naplnn pedsudkem. — Masarykv názor o filosofii

eských djin lze také formulovati takto: Vývoj národní má se díti pirozen. eská

reformace vyplynula pímo z eské národní povahy, z eského ducha, byla však na as

zastavena úsilím protireformaním. 2<aši buditelé odstraovali tuto pekážku; dalším

úkolem jest pokraovali v této práci, navázati na eskou reformaci. Že tu jest jen malý

krok k úplnému spojení s nynjším (zvlášt helvetskýni) protestantismem, jest patrno.

Alliance protestant s Masarykem a jeho stranou jest nyní pochopitelná. Mén pochopitelná

bude se zdáti snad nkomu ta okolnost, že Masaryk svého náboženského názoru dosud nikde

virit nefonuuloval. Masaryk sice praví, že nechce ho vydávati na pospas >>klerikalismu

a liberalismu*, ale tento dvod nezdá se býti upímn mínn u muže, který ml odvahu

vystoupiti veejn i s takovými názory, proti kterým nebyl pouze eský »klerikalismus«

a »liberalismus«, ale skoro celý eský národ. Spíše již mže vysvtlovati zmínnou záhadu

to, že snad Masaryk si své náboženské Credo dosud sám náležit neobjasnil. Než —
zbývá ješt jedna mižnost. Uvažujme: Jestliže by dnes vlivuplný lovk chtl hlásati

njaký názor, který je v píkrém kontrastu s názory tch, které chce získati, jak si asi

bude poinat'? Je-li onen vlivuplný lovk zároveii prozíravým a opatrným politikem,

bude si poínati politicky; bude — pozvolna - preparovati mysli k pijetí svého názoru,

a teprve tenkrát, až mu pipraví ])du, vystoupí s ním zjevn, anebo to uiní za jiný.

Od eské otázky poínaje jsou spisy a lánky Masarykovy takovouto preparandou; a samo

ono — dosti povrchní — odbývání filosofie (»Moderni lovk a náboženství"), a zase ty

lánky husitské, Hf énsbroechovské atd. nejsou niím jiným než touto preparandou. A tak

muž, jenž tak jiike zavrhoval .>politiku«, jest nucen, chce-li dojíti cíle, chopiti se

>politiky* sám. .íc.^t nucen, pravím. Nebo bží v první ad o získání intelligence.

Intelligence, zejména uitelstvo, má veliký vHv na lid, a proto je-li ona získána, je tím
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této sekty a zárove stoupenci eské lidové strany tvrdí o sob, že

jsou ddici husitství a eskobratrství. Tato frakce je s prve zmínnou

v Dejužším spojení; význaným rázem jich jest antiklerikalismus

(„pry od íma'*) zbarvení protestantského, jehož mluvím je ,,Cas".

c) Tetí frakce eské lidové strany jest vdecká, která jeví

celkem malý zájem na otázkách náboženských vbec. Jsou to lidé.

kteí chtí míti vdu svobodnou, bez nátlaku hesel politických, ná-

boženských, tídních a pod. Spojení tchto uenc s prvými dvma
frakcemi zdá se býti umlé; píiny jeho jsou tyto: a) Professor Masaryk

byl první, který uvádl (ne tak spisy, jako pednáškami) u nás ve

známost proudní moderního vdeckého myšlení, a který vystoupil

proti tomu, aby vda byla v podruí jakékoliv strany. Poprvé se to

ukázalo v otázce Rukopisv. Otázka tato byla vyvolána za otázku

národní, realisté však vytrvale tomu odpírali a hlásali zásadu svobodné

kritiky. Po druhé se opakoval podobný úkaz hlavn v literární revoluci

v letech 1893—94. Macharv lánek o Hálkovi byl napaden všemi

tém asopisy; a opt z vci uinna otázka národní. lánek byl uve-

ejnn v „Naší Dob" (íjen 1894). Souasn (a také díve již) poínali

mladí kritikové svobodnji kritisovati starší i novjší literáty, i takové,

kteí byli eským literárním mínním uznáváni za hvzdy prvého ádu.

V boji z toho vzniklém byl to opt professor Masaryk, který se stavl

na stranu nových smr. To mu získalo sympathie tch, kterým šlo

o volnost nejen kritiky, ale bádáni vbec. ^) Nejmohutnji však sesílila

realismus affera Hiilsnero vská. Masaryk povstal tu proti vše-

obecnému tém veejnému mínní, které z píiny' pochopitelné bylo

a jest antisemitské. Povstal prudký odpor. Antisemitismus v dob té

zabedl do politování hodných výstedností; a žurnalistika, byf tchto

výstedností pímo neschvalovala, pece jich neodsuzovala, jak náleží.

Proti Masarykovi zahájen také boj; antisemitské studentstvo uspoádalo

mu demonstrace a znemožnilo na as konání pednášek. Tyto výjevy

zjednána i nadje na získáni lidu. Než i pi vší pre.^^tyži, jíž se tší professor Masaryk

u této intelligence, jest více než pochybno, zdali by ji získal, kdyby pímo vystoupil

jakožto apoštol protestantismu; nebo tato intelligence je dnes u veliké vtéin ovládána

pedsudkem protináboženským vbec, pedsudkem, že náboženství a svdeckj' názor

svtový«, po nmž touží a jehož hledá, se smíiti nedají. Protestantismus jest jí cizí

skoro tak jako katolicismus. Xení teba ani veliké duchaplnosti k tomu, aby lovk
pochopil, že má-li tato intelligence býti získána nové národní náboženské filosofii, že je

poteba opatrné taktiky, že je teba methodicky odstraovati protináboženské pedsudky

a pozvolua upravovati cestu novým názorm. — Nechci tímto výkladem upírati opravdovosti

Masarykovým snahám; objasuji pouze jeho taktiku.
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veejného eského života zjednaly však na druhé stran Masarykovi

hojné sympathií; ím více na jedné stran zmáhal se odpor, tím více

rostly na druhé stran sympathie. Byla to opt otázka volnosti osobního

projevu proti nátlaku veejného mínní, o kterou se zde jednalo.

I jiný ješt vliv mly tyto výjevy. Sblížily ješt více. než

tomu bylo ped tím, pívržence Masarykovy a odprce antisemitismu

se sociální demokracii.

Fanatický antisemitismus projeviv.ší se v affee Hiilsnerové. pispl

takto pímo i nepímo k sesilení realismu a vzniku eské lidové strany

a ku spojení živl, které jinak mají velmi málo spoleného') (židovstvo

a protestantstvo; nábožensky indiíferentní vda — Pry od Eima!).

d) Frakce židovská, jež k eské lidové stran byla pivábena

Masarykovým vystoupením v aílee Hiilsnerov. Vliv její ve stran

zdá se mi nepatrným.

Pravili jsme, že eská lidová strana má stoupence hlavn v intelli-

ofenci. Vedle toho však psobí strana tato psobením uitelstva a stu-

dentstva lakademického) také v širší kruhy lidové. Jakým zpsobem^

Pedn svým antiklerikali smera a šíením' sympathií pro

sociální demokracii: na intelligentní representanty této má opt

vliv v tom smru, že je odvrací od pevratného marxistického radi-

kalismu a naklouje k Bernst^inovu smru reformnímu.

Vedle eské strany lidové jest v intelligenci, zejména mladší,

zastoupena strana radikaln-pokroková, která o sob praví, že jest

ddikou pokrokového hnutí, štípeného >Casop. eského studentstva**

(založen 1889). Je to však jen z ásti pravda. V pokrokovém hnutí,

jehož pímým i nepímým pvodcem byl opt Masaryk, byly etné,

namnoze i mezi sebou sporné prvky, které se pozdji vykrystallisovaly

v rzných # stranách; bylv v ní i prvky ultranacionalní, které došly

pozdji iroku 1897./ výrazu ve stran radikaln-státoprávní; prvky

socialistické, jež daly sociální demokracii nkolik obratných žurnalistv.

a jež zase. spojeny, s prvky nacionalními. daly základ k socialismu

národnímu (Rlofá). Strana radikaln-pokroková erpala z hnutí po-

krokového asi tyto prvky, které však dále v^-pstila: píkrý anti-

•) Zdá se však již, že toto nepirozené spojení poíná se již uvolovati; uenci,

kteí žijí pouze vd a jimž je každé nátx>žensiví lhostejno (pokud to lze) jako náboženství

aneb jimž je pouze ? dokumentem «, faktem sloužícím za podklad vdeckého výzkumu,

nemohou asi na dlouho vytrvati v allisnci s protestantismem ; ím více se eská lidová

>trana dává na cesty protestantské a fanaticky protikatolické propagandy, tím ví(^ musí

býti nevolno v ní lidem, jimž indifferentismus pikazuje toleranci.
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klerikalismus, s jehož fanatismem mže soupeiti jedin anti-

klerikalismus sociální demokracie; mírný nacionalismus, který

ji odlišuje jednak od sociální demokracie ponkud, jednak od strany

radikaln-státoprávní; zajímáni se o otázky dlnické, kulturní
a o otázku ženskou. Má stoupence jednak ve studentstvu, jednak

ve venkovské intelligenci, mezi touto i v uitelstvu. Akoli se znan
liší od eské strany lidové, zejména tím, že nestojí na antikatolicky

protestantském základ, nýbrž jen na antikatolickém, negativním (proto

vytýká Masaryk pokrokám nedostatek lilosofického, t. j. a potiori:

náboženského podkladu), pece, pokud psobí na lid, psobí týmž

zpsobem jako eská strana lidová*): antiklerikalismem a šíením

sympathií pro sociální demokracii, ásten i národní dlnictvo. Stnu-

penci této strany v dinictvu tvoí jako pechodní stupe mezi sociáln-

demokratickou a národn-socialní stranou. (O. p.)

Symbolické knihy protestantské.
Píše VÁCLAV Oliva. (. d.)

10. V pednášce o themat: „Jaký význam mají svátosti v ekonomii

spásy" na konferenci neumarkské zaal superintendent Holtzheuer
od útok nevreckých uenc, kteí svátostí si neváží a v nich spatují

pouhé formality; popírají i na p. ustanovení ktu od Ježíše Krista.

Protože však odporuje jim Mat. 28, 19, tu vysvtlují slova Ježíšova

za pozdjší dodatek.2)

15. A. Jiilicher provádí dkaz, že Ježíš pi ustanovení veee
Pán nikterak nepomýšlel na opakování této slavnosti ve sbích. ^)

') Dobe postihl tuto shodu Dr. Koželuha, když na sjezde radikaln-pokrokové

strany roku 18 -Q. pravil: »Máme s realisty mnoho spoleného. Na venkov ve skutednoíti

rozdílu ani není. Kdo jiracuje na venkov, ten to ví, ten to cítí.« Zpráva o tetím

sjezde strany radikaln-pokrokové. Praha 1900, str. 18. — Politické .«trany vbec nesmítxie

posuzovati dle programniu, nýbrž vždy hlavn podle skuteného jich psobení; tedy

spíše ze žurnalistiky, pednášek, innosti vbec atd.

2) »Der Pieichsbote* ze 13. íjna 1895.

*) -Der Reichsbote« z 28. bezna 1893. Srv. »AlIg. ev.-luther. Kirchenzeitung«

1895. 844 nn. — Na osmé všeobecné lutherské konferenci ve Šverýn referoval super-

intendent Briickmann (Elze) o themat, že slova »toto je tlo mé« posud platí. Thenia

je vzato ze sjíisu Lutherova roku 1527.... Podobné ]»omry nastaly v boji naší církve-

se školou Ritschlovou, jež svátostní charakter veee Pán zamítá. Harnack, Jiilicher.

1



Symbolické knihy protestantské. 68i

Ne tajuplné spojení tla a krve Kristovy s elementy pi veei

Pán, ale pítomnost živého Krista pi posvátném úkonu; ne ústní

požívání tla a krve i od nevrcv, ale duchovní požitvání vrou, praví

R. A. Lipsi us.^) považuje Melanchton vždy uritji za hlavní vc pi

svaté veei. S differencí nauky o svaté veei souvisí difterence uení

o osob Kristov. Nauka o spojení božství s lidskostí Kristovou a o všudy-

pítomnosti oslaveného tla Pán, jak dle pikladu Lutherova ji hlásal

Jan Brenz. zdála se Melanchtonovi novým barbarstvím, jež zamítl co

nejdraznji ješt v jednom ze svých posledních polemických spis.

Spolená nauka pi všech konfessních rozdílech, dí pastor Joseph-

sohn na církevní konferenci hrabství marského v Hagenu,"^) vyslovuje

se prost a dle písem v rýnském unijním katechismu, dle nhož jest

veee Pán pedn vzpomínkou na veei Kristovu, za druhé veeí,

jež oslavuje jeho smrt a za tetí veeí spoleenství s Kristem a

kesan vespolek. Pi tom smíme .rstati pi všelikých bezpietních

útocích na vyznání evangelické církve.^)

Veee Pán. praví Wolff (Friedersdorf), není mu (Sulzeovi) ani

nebeským darem ani milostivým prostedkem k odpuštní hích.*)

Nauka Lutherova o svátostech, dí Hurter. v pomru k bibli vše-

obecn se vyjaduje: že úpadek názoru o prostedcích milosti stal se

vlastní záhubou lutherství.'^'j Názor o ktu dítek jakožto ktu znovazrození

restauruje opus operátm.

Jest pravou rozkoší ísti, jak Nitzsch, Dorner, zejména však

Harnack vehkému muži Božímu z Vitemberka a lutherským boho-

slovcm vbec jako školákm vytýkají zejmé anebo skryté chyby.")

Shledá vá-li J. H. Gunning písným, že stará reformovaná církevní

naízení zamítala pijímání nemocných, pak není v tomto ohledu reformo-

vaným; nebo reformovaná církev ustavin kladla draz na to, že sbor

s bratími jest podstatnou ástkou slavnosti veee Pán; proež i falcká

agenda pi formulái pro nemocné dodává: kdo v dom anebo vbec
u nemocného jsou, mají býti povzbuzeni, aby s ním pijímali, aby

Spitta, Grafe útoili ua svátostní ráz veee Pán . . . Zejména nkolik len z Hannoverská

mluvilo oste proti reformovaným a útoilo na unii, »Der Reichsbote« ze 6. íjna 1895.

»Deutsche Rundschau': 1892. 73, 421.

Od lutherského vyznání tedy se upouští?

»Kreuzzeitung« z 1. ervna 1893.

»Neue kirchliche Zeitschrift« 1891. 23.

»Der Ileichsbote« ze 12. kvtna 1895.

H. Hurter v »Zeitschrift fiir kathol. Theologie« 1894. 726 n. Srv. P. Schanz,

••>Die Lehre von den hl. Sacramenten« 1893. 141 nn.
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poádek Pán nebyl rušen, jehož cílem jest, že veee Pán ped
sborem af již velkým i malým kesan slaviti se má.*)

K otázkám, pro práv jenom kazatelé veei Pán rozdávají,

pro užívá-) se rozliných forem pi udlování, jaký úinek má
„konsekrace", co psobí veee Pán, co je to veee Pán,^) zda do-

voluje se, aby sám nkdo sob podal atd. obdržíme rzné odpovdi;

nebo ,, reformaci", praví Bornemann, „dkujeme za opravdové po-

rozumní písmu."

16. V Anglii mnozí lenové státní církve jsou velice velmi na-

klonni katolické nauce o svátostech.*)

b) Apologie (obrana) augsburské koufesse.

(Apologia confessionis Augustanae.)

a) Djiny.

1. Dne 25. ervna 1530 na snme v Augsburku pijal císa

Karel V. od protestantských stavv augsburskou konfessi. Ihned dra-

hého dne odevzdal ji 20 katolickým bohoslovcm: Eckovi, Fabroviy

Vimpinovi, Cochlaeovi, Wensingovi a j., aby ji prozkoumali. Tito pro-

») A. Zahn v »Theologisches Liteniturblatt«: 1891. 76.

*) Duchovenstvo ii sv. kíže v Berlín se usneslo, že po schválení nové agendy

pi veei Pán užije patiné formy. *Der Reichsbote« z 3. prosince 1895.

') Herzog's »Realeneyklopáclie« I. (1877) 28 nn.

•) F. A. Lacey dí: The Sacramental life is the life of grace... Baptism, with

its close attendant Confinuation ... is a uew birth ... In the Sacrament of the Holý

Eucharist, you háve the sanctification of hody and soul. It stands in relation to the

whole life man, and by this supematural food the natural life of man is raised int»

supernatural glory... The Sacrament of Penance is the sacrament of restoration, raising

a man again when hé has fallen . . . The Sacrament of Holý order is the sacrament of

governement; the sanetification of sociál order, which requires for its perfection the

rauking of men according to their official capacities. The Sacrament of Matrimony is

the sanetification of natural instincts, which háve run into such hideous riot in the fallen

condition of man . . . The Sacrament of Unction is the sanetification of pain, of suffering.

and of death. — Arcibiskup yorksky piSe : The priesthood of the Ministry is a representative

priesthood ; appointed by Christ Himself to act on behalf of His Church. We are His

ambassadors to His"people, and the ir representatives before Him ; to deliver His message

to them and to offer up their sacrifices to Him. We are not substitutes for the people,

but representatives. The idea of substitution is as foreign to ecclesiastical order as it is

unknown in the Christian theology. The priets of the ministry are not a separate caste,

but they are a distinct and sepaiate order. They lead their people in their acts of

worship, and they impart to them the grace and truth which is in Christ their Lord.

They are dispensers of the Word and of His Holý Sacraments. »The Church Times* ze

17. ledna 1896. 80 n.
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zkoumavše ji, v^-dali „Oclpovd" ') a akoliv slova confutatio vbec

nepoužili, záhy zobecnlo tak. že spis tento jinak nazýván nebyl než

Confutatio confessionis Augustanae. Tato tak zvaná confutatio byla dne

3. srpna 1530 2) ped celým snmem pedítána.

2. Ponvadž „confutatio" ^) protestantským stavm dána nebyla,

poven byl Melanchton od svých souvrcv, aby dle ústních a

písemných poznámek, jež za peítání zejména Camerarius a ješt jiní

protestantští bohoslove! si inili, napsal vyvráceni této konfutace. Tak

vznikla „Apologia confessionis Augustanae".

3. iStavové protestantští usnesli se, že Apologii pi odchodu císaov

ze snmu jemu podají. Tak stalo se dne 22. záí 1530. Císa však

Apologie nepijal nejspíše pro narážky na katolíky, jimiž Apologia

'zvlášt nmecké vydání) jen se hemžila.

4. Koncem snmování v Augsburku roznesla se povést, že confessio

Augustana od katolických bohoslovc byla nadobro vyvrácena. Proto po

zakonení snmu poal Melanchton dle vyžádaného opisu „Confutace

pepracovávati „Apologii**, již zjara v polovici msíce dubna 1531 vydal

pod názvem: Apologia confessionis Augustanae.

5. „Apologia'^ pvodn spis zcela privátní, stal se symbolickou

evangelickou knihou na konvente ve Smalkaldech roku 1537., kdež

ji stavové pijali a schválili.

P) Obsah.

1. Obsah „Apologie" liší se podstatn od konfesse augsburské.

Rozlišovací lánky vystupují osteji. Než pece odvolává se v ni

Melanchton na svdectví staré církve, tak na p. o híchu ddiném
výslovn praví, že uí témuž, emu katolická církev; podobn o víe.

2. „Apologia" jest dílo dovedné. Katolické kruhy, a to právem

oínm poznamenávají, že je skvlým píkladem onoho obdivuhodného

spojení síly s klamem, jaké vzniká, jedná-li se nkomu, aby jednou

vyknutou mj^šlenku -pevn obhájiti mohl.

Ton „Apologie" jest odporný, vyvýšený a málo objektivní.

„Apologia" pekypuje sotistikou. O sofistickém zpsobu jejím

nejlépe jedná DuUinger ve spise „Reformation'' III.p. 277—283.

1) První »odpovcr« císai se nelíbila a proto dal ji zmínným bohoslovcum

k pepracování. Jan Ficker vydal tuto první odpovd pod názvem: »Die Confutation

de.s Augsburgischen Bekenntnisses. Ihre erste Gestalt und ihre Geschichte.< Lipsko 1891.

«) Text její (druhé) u Kolde d. c. 141— 169.

*) Katolíci ji nazývali Responsio Augustanae Confessionis. Protestante ji jmenovali

Confutatio pontificia. Latinský text poprvé tištn roku 1537. Otisk nmeckého vydání

poprvé vydán roku 1808. (Cf. Ficker.)
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y) Vydání jednotlivá.

1. Hned roku 1530. sám Melanchton vydal „Apologii", a to

latinsky a nmecky. Ob pekypují narážkami proti katolíkm; nmecké
více než latinské.

2. Roku 1531. vyšla pepracovaná „Apologie" zase nmecky a

latinsky; latinsky v dubnu a nmecky v íjnu. Nmecké V3'dání obstaral

Justus Jonas pod dohledem Melanchtonovým; Melanchton mnoho v pe-

klade (nebo nmecké vydání bylo pekladu latinského) zmnil.

3. I v následujících vydáních: v druhém latinském roku 1531.

(v3'dání v oktáv) a v nmeckém roku 1533. Melanchton ješt njaké
opravy uinil.

4. V knize „Kniha svornosti" roku 1580. opakuje se první vydání

latinské (quartové).

o) Pomr „Apologie" k církvi katolické.

1. V „apologii" shoda s katolíky se nevyluuje. Ueni Lutherovo

a Melanchtonovo není ješt oste definováno, než i tu písní lutherané

nalezli mnohou vc, jež je pohoršila.

2. Proti „pepracované" „Apologii" katolíci vystupuji již co nej-

rozhodnji. Tak uinil kardinál Cajetan a Cochlaeus, jenž poznamenává,

že Melanchton dal se v ní Lutherem již zcela ovládati a proto nekyne

ani nejmenší nadje v jeho návrat k církvi.

s) Protestante a apologie.

1. Apologie o híchu ddiném uí*): „Ze my lidé všichni tak

se rodíme, že neznáme Boha i díla Božího, že nevidíme ani nepozoru-

jeme ho, Boha si nevážíme, Boha vážn se nebojíme ani mu nedv-
ujeme, že jsme nepáteli jeho soudu i rozsudku. Item že my všickni

od pirozenosti ped Bohem jako tyranem njakým utíkáme, proti jeho

vli se hnváme a vzpouzíme. Item že na dobrot Boží nic nám nezáleží

i na ní si nezakládáme, ale vždy více záleží nám na penzích, statcích

a pátelích. Tohoto velkého pádu ddiného, jímž celá pirozenost se

kazí, jímž všickni takové srdce, cit a myšlenky od Adama ddíme,

jež pímo jsou proti Bohu a proti prvnímu nejvtšímu pikázaní Božímu,

scholastikové si nevšímají a mluví o nm, jakoby lidská pirozenost

nebyla zkaženou, mohla Boha nade vše milovati, velice si ho vážiti,

pikázaní Boží zachovávati atd. a nevidí, že jsou sami proti sob."

2. Dsledek této nauky správn uvádí Chr. Ed. Baumstark,

1) MiiUer, »Die symbolischen . . . « 79.
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an dí: „Protože lovk svou silou není schopen ani víry ani jakéhokoliv

dobra: pak víra není jeho zásluhou, nýbrž pouze dílem Božím a pak

správnou konsequencí této domnnky je kalvinské uení. o predestinaci." ^)

3. Ze Melanchtonovi nauka o ospravedlnní nebyla dosti jasnou,

dokazuje jak dkladn tak i pesvdiv H. Schmidt.^) Podobný

dkaz podává Loofs; tento zvrátil od pradávna panující domnnku,
jakoby dle apologie justificatio byla actus forensis, protože lovk pro

imputovanou spravedlnost za ospravedlnného se prohlašuje.
8)

4. Apologie není tedy ve lánku nadepsaném „lánek trvající

a padající církve" orthodoxní. Vzdlaní a svdomití muži pohoršují se

pi ní ješt i z toho, že se jí katolickým bohoslovcm piítají nauky,

jež jimi pednášeny nebyly, a z toho, že ve svých výrazech asto

nezdvoile si poíná.*) (P, d.)

Po stopách vzdlanosti a víry.
Charakteristiky od Dka. Jana Hudeka.

(. d.)

Nkolik zrn Voltairovské vrouky.

Osvoboditelské snahy Voltairovy jakož i Alfonsovy braly se dvojím

smrem, dogmatickým a mravním. Jinak se ani bráti nemohly, ježto

mravy tsn souvisí s dogmatem. Správná dogmata rozšiují dobré

mravy, jako že zkažené mravy dkazem jsou nejmakavjším nesprávných

dogmat. Ze tedy Voltaire a Alfons po této dvojí stránce lidstvo oblažiti

se snažili, nelze než chváliti. Mžeme íci, že oba tomuto psobení,

totiž osvobozování a oblažování lidstva, vnovali celý svj život a všecky

svoje neobyejné vlohy, že o této úloze životní pracovali pérem, slovem

i píkladem. Ale rozcházeli se ve volb dogmat svt oblažujících.

1) Chr. Ad. Baumstarh, »Das Christenthum in seiner Beglndung und in seinen

Gegensatzen.c III. (1889) 418. Srv. Jlatthes d. c. 168 n.

2) íLiterarisches Centralblattc 1891. 97.

3) »Theologische Stadien und Kritiken« 18S7. 415.

*) sApologie'
,
poznamenává Mattliee (str. 145), »byla ovšem prudší nežli konfesse,

avšak její útoky smrovaly pouze proti bohoslovcm. Jednotlivé urážky, jako osel atd.

nalézají se jen v nmeckém peklade. <: Pravdou však jest, že i latinský text urážkami

ien se hciuží.

-.a. 47



690 Dk. Jan HrnEEK:

Voltairovi byly nevra, zakrytá pláštíkem deismu, a „tolerance'^

správnými dogmaty. „Každé slovo jeho hovor byla nevázaná snaha,

náboženské víe vyzývav se posmívati". Filosofická Anglie se svými

nevreckými, bezbožnými a bezmravnými lordy, básníky a filosofy, se

svým velkolepým zapíráním kesanství a svou svobodomyslností —
to byl ideál Voltairv; který aby uskutenil také ve Francii a ostatní

Evrop, chápal se všech prostedk, z nichž hlavním mu bylo péro.

A že ím se svou vro- a mravo-ukou nejmocnjším mu byl

nepítelem, obrátil ostí svého péra proti nmu, jsa pesvden, že

s pádem Éíma zvítzí „svoboda". Odtud jeho ceterum censeo „écrasez

linfame". Již v ..Henriad" odvoduje toto své ceterum censeo. ím
a papežství je nepítelem míru mezinárodního a pozemského štstí;

ve Vatikáne trní politika, dcera samolásky, hrabivosti a panovanosti,

ona politika, která, provázena jsouc pýchou a zradou z pekla vyvolává

noc bartolomjskou, inquisici, vraždy královské atd.^)

V truchlohe „Fanatismus nebo Mahomet" pirovnává papeže

s Mahometem. Petváka a fanatismus jsou vlastnostmi obou. Jako se

Mahometovy války a ukrutnosti vedly pode jménem náboženství, a jako

byl Mahomet o lži svého proroctví pesvden, tak provádjí dnes lživí

papežové své inquisice, soudy, exkomunikace pod rouškou zbožnosti.

Jako Mahomet, tak oni „klamou svt. aby ho dobyli".

Papeže a s ním církev dlužno zahubit, stj co stj. „Jsem umdlen

povídáním, že dvanáct muž stailo zavést kesanství; hodlám konen
dokázati, že jeden jediný staí, je rozbit." DAlembertovi psal: „Po

tolika sarkasmech a úštpcích proti církvi) kéž by vyšlo konen
vážné, etby hodné dílo, které by filosofy ospravedlnilo, a tu in . . .

.

zniilo. Kéž by filosofové utvoili spolek zasvcených, pak bych spokojen

umíral. Kéž by rozšlápli tu inf . . .

Voltaire opravdov pracoval o založení bratrstva, jehož jediným

úelem by bylo vyhubiti církev. Po nkolik let zanášel se myšlenkou,

tyto bratry spojit po zpsobu klášterních obcí, které by se ve Svycaích

nebo v Prusku usadily, a bez státního dozoru novou filosolii v populárn

psaných brožurách a knížkách do svta rozesílaly. Zvlášt ony „pravdy"

mly býti svtu hlásány, které církev katolická kdy zavrhla. „Zdá se

býti vhodno, jenom jednoduché, krátké, také nejslabším duchm
srozumitelné vci psáti; povra a lež musí se vyhubit a lidé pouovat,

') Hnusí se mi sice ohíváním tak pravšedních vcí líiti smyšlení Voltairovo,

ale aspo pozná tená, že Voltaire právem .se jmenuje otec nové »svohodné« doby, a že
^

papouškování bezmyšlenkovití' podnes n vzdlanc kvete.
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býti spravedlivými a tolerantními. Metafysikou, která toliko nkterým
je pístupna a nepátelm nové zbran kuje, nesmjí se zabývat. Zárove
je jistjší a píjemnjší, bohoslovecké otázky vydávati posmchu a

záští; ukazovati, jak pkná je morálka a jak nestydaté dogma; kanclée
dlužno pouovati i ševe. Jen tímto zpsobem vymýtili v Anglii povru."

„Vše je pipraveno zaídit tuto továrnu" psal r. 1766.; pouze

bratrská obtavost a láska scházela.

Od této doby jsou všecky listy psány ve znamení „Ecrlinf

(Eerasez linfame). „Co mne nejvíce tší a dojímá, jest pkný zámr,
který vám a pátelm Bh vnukl, zámr totiž: Ecrlinf." — „Proste

Boha za a Ecrlinf. Modlete se také za mne, jsem nemocen." —
„Budujte vinohrad, milí bratí, a Ecrlinf. '^ — „Doporute mne modlitbám

vících. Orate fratres. Ecrlinf." — „Exoriare aliquis nostris ex ossibus

ultor. Máme lidi, kteí psobí mnoho dobrého v provincii, ite totéž

v Paíži, mj drahý brate. Ecrlinf." — „Doufám žíti ješt nkolik

let, abych svého bratra objal a jemu pomohl pi Ecrlinf" — -, Orate

fratres a Ecrlinf jak jen mžete " — Tak koenil Voltaire své dopisy

Podepisoval se „bratr v Belzebubu" nebo „Christe-moque."

Za úelem Ecrlinf napsal Voltaire spoustu pojednání a brošur,

plnících v souborném vydání asi šest svazk. Jenom Voltaire dovedl

niím tolik stran popsat.

Ze sobeckých dvod t. j. aby lid poslouchal a se dal vésti, 1)

dlužno kázati Boha. — Bh je-li, co je, a co chce dokazuje a vA-kládá

Voltaire jinak a jinak. — Divy jsou nemožný. — Zjevení není toliko

zbyteno, ale pramenem zla na zemi, ze kterého prýští fanatismus, jenž

od narození Kristova až po reformaci stál 9,468.800 život lidských. —
Kesanství jest plodem istého platonismu a barbarského, nesmyslného

a špinavého židovství. — Ježíš Kristus byl mužem neznámým z nej-

nižších tíd lidstva, synem tesaovým a jeho ženy; vydával se za proroka,

nepsal nic, protože psáti neuml; založil sektu jako švec Fox Quakery.

Kristus byl venkovský Sokrates; Confucius stál výše. Ostatn nevíme

nic uritého o onom muži a vlastní píin jeho popravy. Spisovatelé

klasití ho neznají a evangelia nezasluhují víry, protože zjevn Ihou.

Kesanství s Kristem má jen jméno spolené. Co se od Konstantina

Velikého zove kesanstvím, jest od Krista tak nezávislé, jako od

Zoroastra nebo Bramy. Nynjší kesanství vyvinulo se lží, padláváním,

•) Stoupenci Voltairovi, neznajíce otce svého, pipisují tyto zámysly myln církvi

ímsko-katolické.

47*
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klamem. Hlavním initelem byl Pavel, zamítnutý dcerou Gamalielovou.

Papežové, knží a mniši žijí jen klamem.

tená mimodk se táže, jak mohl Voltaire o tak otepaných

thematech vážn psáti, ne jednou, ale v každém skoro díle vdeckém
i theatralním. Zášt a nenávist ho k tomu inily schopným, vtip, posmch

a lahodná forma u tená oblíbeným.

Rozumy jeho o smrti a svátostech umírajících jsou sprosté. Po

smrti jedné „pítelkyn" psal: „Ztržitil jsem madame de Fontaine. Co

tomu eknete, že jsem byl v této ošklivé tvrthodin její smrti jejím

zpovdníkem a že jsem jí dal zemít dle všech pravidel . .
.

"? Jen si

pomyslete, sám jsem ubohé paní oznámil, že musí odveslovat. Z poátku

nechtla o obadech louení ani slyšet; ale bylo mou povinností, by se

vše slušn odbylo. Tak jsem jí dovedl knze, z póla jansenistu, z póla

pokrytce, který dlal jako by ji zpovídal, a potom zas se vrátil a

donesl jí ostatek. Když se jí tento komediant ze St. Eustacha tázal,

zda pevn ví, že Bh, její stvoitel, v nejsvtjší svátosti pítomen,

odpovdla sice: „ano, ovšem I" ale s takovým pízvukem, že bych se

byl dal v jiné, ne tak smutné hodin, do smíchu."

Pišel 30. kvten 1778. Kemocnému Voltairovi oznámil léka, že

musí zemít. Zmocnily se ho zoufalost a strach. „Jsem opuštn Bohem

i lidmi!" . . . Pítomným vytýkal: „Pry, pry ode mnel Vy jste vinni,

že jsem v takovém stavu! Klite se! Nepoteboval jsem vás, ale vy

jste mne potebovali! . . .
." Bolestmi se svíjel, volaje jméno Boží. „Ježíši

Kriste! Ježíši Kriste!" Žádal abbého Gaultiera, ale pátelé ho neuslyšeli.

^Cítím ruku, která se mne chápe a k soudné stolici Boží táhne." ....

^Dábel je zde a chytá mne . . . vidím ho . . . vidím peklo . . . schovejte

ji pede mnou." Muen zoufalstvím a žízní uchopil noník a vypil jeho

obsah. Potom vykikl, sklesl, krev a špína vyvalily se mu z úst a

z nosu a Voltaire už nedýchal.

Zda vdl kdo z okolostojících, jak se ped tyicíti šesti roky

Voltaire smrti posmíval?

Na francouzských zámcích a letohrádcích žilo se životem leda-

jakým, obyejn po turecku. Ale mrav a slušnost žádaly, by se sloužila

také mše, protože na venek kde kdo se chtl ukázat katolickým. Také

v Cirey, kde se k vli své
,,
pítelkyni" emancipované baronce de

Fontaine Voltaire njaký as zdržoval, bylo teba njakého „odbyvatele

mší", který by zárove a hlavn jiným, praktitjším emeslem se

zanášel. Hledali tedy chemika, „který by zárove dovedl sloužit mši

a který by ji aspo v nedli a ve svátek chtl odbyt v 7Íniecké kapli.
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Tato mše je nezbytnou podmínkou, bez níž onoho chemika potebovati

nemžeme." Voltaire prý ze své svtnice mši sledoval a špinavými

vtipy odpovídal.

Zapev kesanskou nauku o híchu prvopoáteném a jeho

následcích a jsa píliš nízkého smýšleni, než aby mohl za pravdu dáti

optimismu Leibnitzovu, klesl Voltaire v náru pessimismu, jehož

apoštolem se stal zejména svými romány. tená života Voltairova je

sice tímto vyznáním ponkud pekvapen. Jsou jeho romány psány

v ovzduší, které pozemšana blahem a štstím zdá se omamovati,

v ovzduší slávy a celého harému pítelky. Odkud tedy ten pessi-

mismus? Svt je Voltairovi bláznovským a ošklivým dílem, jen proto

stvoeným, by nás zlobil; na zemi žijí jen lhái, taškái, nevdníci,

zlodji, slaboši, lehkomyslnící, zbablci, závistníci, pokrytci a blázni;^)

na svt prý je hrozn mnoho zlého, všecko že je v nepoádku, a co

tu dobrého, toho že pro samé zlo ani nevidt. lovk je „hloupým

žertem" stvoitelovým. „Nevidl jsem msta, mluví Martin- V^oltaire

v románu Candide, které by si ne})álo záhuby msta sousedního,

rodiny, která by nechtla zniit jinou rodinu. Malí všude nenávidí

velkých, ped nimiž lozí po zemi, a mocní nakládají s malými jako se

stády, jichž maso a vlna se prodává. Milion nacviených, v regimenty

spoádaných vrah honí se po Evrop od kraje ke kraji, a vede

pravidelný obchod loupeživý a vražedný, pro chléb, protože poctivjšího

emesla na svt již není. V mstech, kde mír panovati a umní kvésti

se zdá, trápí se lidé závistí, starostmi a nešváry více, než obyvatelé

obleženého msta metlami válenými. Tajná utrpení jsou vtší než

veejná bída. Slovem, tolik jsem vidl, tolik zkusil, že jsem se stal

Manicheem."

Za tohle líení nevrecké spolenosti bume
Voltairovivdni!

Svrchu eeno, žé Voltaira- básníka, djepisce, filosofa stoupenci

neuznávají, ale jedin Voltaira apoštola tolerance. Vizme nkteré

zásady apoštola snášenlivosti, zapomenouce na Ecrlinf. Najdeme je

v básni „Zákon pirozený", vnované Bedichu pruskému.

Zákon pirozený jest. Rozkazuje: „Cti jednoho Boha, bud sprave-

dlivý a miluj vlast." Dkazy proti jsoucnosti zákona pirozeného nic

nedokazují. Ale ponvadž kolik hlav, tolik smysl také o zákon pi-

rozeném, dlužno pro svatý pokoj snášeti náboženské sny sousedovy.

') tená mimodk myslí na scholastickou zásadu: >receptio fit secundura modm
recipientis*.



694 Dr. Jan HudeCek:

Odváží-li se kdo fanatismem onen pokoj rušit, ten budiž státní mocí

držán na uzd. Státní moc bdí nad snášenlivostí a pstním právem

dusí každou náboženskou výstednost a všelikou dogmatickou hádku.

Ve stát vedle moci obanské jiná moc sídleti nesmí. Knz je králi po-

droben jako voják.

Voltaire sám však sousedovy sny nejen náboženské, ale ani

filosofické ani krásoumné snášeti nedovedl. Kdj^koliv obdržel list}^ nebo

spisy, opírající se proti jeho rozumm, zuil zbsile. O Rousseauovi

jednou prohlásil: „Kdyby ten lovk byl již mrtev, dal bych ho z hrobu

vykopat a obsit." Zvlášt na Jesuitech a Jansenistech uplatoval zásady

o snášenlivosti: „Posledního Jesuitu dlužno uškrtit stevem posledního

Jansenisty." „Zatím, co se Jesuité a Jansenisté koušou, teba jich za-

šlápnout." n-^y'^^ ^^y S6 zuby trhají, je vhodná chvíle do nich

bouchat . . .
." — Když jistý advokát nkteré filosofické spisy udal,

psal snášelivv Voltaire DAlembertovi: „Nemoha mu odezat ruky,

kterou sepsal ono nestydaté requisitorium, penechávám ho jeho pedanterii,

jeho pokrytství, jeho opií zlomyslnosti, zkrátka celé erni jeho erné
povahy."

Voltairovskou toleranci ozejmují také jeho zásady o dlení
Polska. „Praví se, že vy to jste. Sire, jenž dlení Polska vymyslil;

a rád tomu vím, tohle dokáže jen genius", psal Bedichu II. „Jsem

šfasten, že jsem se tchto velkolepých událostí dožil." Katein II. psal:

„Vaše velkomyslné snahy, zavést v Polsku svobodu svdomí, jsou dobro-

diním, které musí lovenstvo oslavovat." „Kateina II. poslala do

Polska 40.000 Rus, kázat toleranci s nasazenými bodáky." Dlení

Polska jmenuje Voltaire nejvtší událostí století, vymožeností svobody,

vítzstvím míru, návratem lidstva ke svým právm.

Svátosti nazýval komediemi, ale že jich užíval, byl sám nej-

vtším komediantem. Kíž mu byl „šibenicí". Ve Ferney, kde posledních

dvacet let strávil, vystavl sedlákm kostelík, nad jehož vchodem

zlatými písmenami v erném poli dal napsat: „Deo erexit Voltaire."

Od papeže pak žádal: 1. ostatky pro nový kostel; 2. úplnou moc na

hbitov; 3. plnomocné odpustky pro hodinku smrti; 4. zvláštní, jenom

jemu platnou bullu, aby sml v nedli a ve svátek pole obdlávat,

aniž by byl proto zatracen.

Voltaire vyšel sice z lidu, ale lidem opovrhoval, s úšklebky mluv
o „davech", „stádech", „kanalii". Lidé nižších tíd mu byli „voly,

jimžto teba jha. pacholka a žrádla". Lid se musí na provaze vésti,

nikoliv pouovati, toho nezasluhuje. „Vyuovat ševe a služky jest vcí



Po stopách vzdélanosti a víry. 69f

apoštol. Jiní na to nikdy nemyslili." „Brzo se dodláme nového nebe

a nové zem, totiž pro slušné lidi; davu staí nebe co nejhloupjší a

co nejhloupjší zem." Rovnost stav jest nemožná a absurdní.

Ze pozdji demokraté Voltaira pece oslavovali, jest záhadou,

kterou rozluštit je tím nesnadnji, ponvadž Voltaire omlouval samo

otroctví: „Piítá se nám tento obchod za zloin. Ale není národ,

kterv své dti prodává, trestuhodnjší, než kupci tchto dtí"? Takovv

obchod dokazuje pouze, že stojíme nad oním národem.. Kdo sám si

pána dává, narodil se. aby pána ml." (O. p.)

Staroegyptské prameny

místopisu a národopisu jižní Palestiny

a pohraniních území.

Starozákonní studie. — Dr. Alois Musil. (. d.)

^IC* D^ nebo egyptsky Km-vr tvoilo až po dnešní Ismá'iliju

pirozenou a nepestupnou hradbu proti nájezdm beduín, tak že ne-

poteboval Egypt z této strany po celé délce Km-vr žádných pevností.

Pouze jižn od jezera Timsáh, kudy šla ostrovem Snfrv cesta do Mafk

a dále do poušt, stálv dva sruby, hájící devný most pes zmínný kanál.

Východn odtud, ve stedu poloostrova sinajského sídlí dusud

Mntí, bydlící na písku, nebo Nmcv-šo'. potulující se po písku, tedy

beduíni Semovci, kteí sahají až daleko na východ, do vlastní Arábie,

kdež dli "Imv-h^t = CHp ^:2/)

Uctívají boha Spd, odkud se zovoubásnicky Spd'(v) = (synové,

píslušnici) boha Sopd, ale obyejn se íká za nové íše tmto sousedm

šs, t. j. ša-sa, ša-su od- kmene Du*^* = loupil; tedy mD*ij' = šos = lupi.

Významný název pro ony dobv.

Proti nim opravena „knížecí zed", pi níž za nové íše vznikla

pevnost T"ku, která uzavírala vstup do Wádi Túmílat.^

Pevnost T"ku (psána s koncovkou t, tedy T''kut) odpovídá bibli-

ckému rnDD ') a ležela východn od Telí el-Mashúta, biblických skladiš

Pitom a Ra'meses .DD^^H DHD *)

«) Lepsius, »Denbmáler'^ IH. 253, EJH 26. Sít. W. M. MiiUer 1. c. str. 129. u.

») Papyrus Anastasi 5, 24' n.; 1, l^-\ 6. 4**; 5, 19».

s) Ex. 12", 132^; Num. 2>Z'-\

*) El. li», 12s:,- Num. 3»-^; Gen. 47". Srv. Naville, The store city.
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Velitel T"ku nesml bez písemního rozkazu Jeho Velienstva

nikoho z Egypta vypustiti. Chtl-li nkdo do Egypta a neml prvodní

list podepsaný od nkterého egyptského místodržitele. tu mu bylo ped
T^ku tak dlouho ekati, pokud nepinesl rychlý posel vyslaný s písemnou

žádostí odpov od faraóna nebo od místodržitele okresu pitomského.

Tak žádá na XIX. dynastii (za Mernptaha I.) velitel z T^ku za

dovolení, „aby smli projíti ša-su z (kmene) 'A-du-ma pevností T°ku

k rybníkm pitomským Mernptaha pi T''ku a pásti svá stáda na poli

Jeho Velienstva."^) Zpráva tato nám osvtluje bdlost pohraniních

hlídek za XIX. dynastie, zejména za Mernptaha I., do jehož vlády

se klade Exodus, ale obeznamuje nás též se zajímavým biblick}'Tn

kmenem ša-su s i21t^ ^jD 'Aduma ^ Edomovci.

Po názoru egyptském patí Edomovci mezi beduíny = šasu a sídlí

uprosted poloostrova sinajského, odkud — pro nedostatek pastvin —
táhnou na egyptské pomezí. Tak jednají pastýské kmeny arabské

až posud.

Roku 1898., kdy v jižní polovici onch kraj po pldruhého roku

ani nekáplo, táhli Hewaté i 'Attijje, kmenové táboící pi 'Akab, až

na hranice egyptské a prosili, aby smli za uritý poplatek pásti tam

svá stáda. Pobyli tam pohostinnu do nejbližšího deít, naež se vrátili

do svého území. Xikdo tamních pomr znal}' se neopováží tvrditi, že

by kmen inil nároky na území, jímž obas táhne nebo pase. Neprávem

soudí tudíž W. Max Miiller: „Wenn dieser Stamm (Edomiter) damals

seine Herden bis an die jigyptische Grenze weidete, so erstreckte sich

sein Stammgebiet ebenso weit, denn wo die Viehherden weiden. ist

das Land fester Besitz" (1. c. str. 135.), a celý poloostrov sinajský patí

dle nho Edomským. Tof neodvodnno.
Edomci mohli i dle uvedené zprávy bývati, a dle Písma sv.

bývali za XIX. dynastie v hornatin pi západním behu el-'Araby,

jižn od vlastní Palestiny, odkud vytiskli Se'irovce ."l^^*íi* ^jD Tito

byli pinuceni odtáhnouti do svého pvodního území Hor "IIH na vý-

chodním behu el-'Araby, kde se s nimi setkáváme i v egyptských

zprávách za Ra^msa III. z XX. dynastie.

V uvedeném papyrusu Harrison vykládá Ra'mses III.: „a já jsem

pipravil porážku Sa-'a-íra ze kmen ša-su. Zniil jejich stany s lidem,

majetkem i dobytkem, nesetné jsem pivedl svázány do Egypta a dal

jsem je po vli boh za otroky do chrám." Jmenovaní Sa-'a-íra jsou

biblití T^yjy "i^D, s nimiž též Ra'mses III. se tedy utkal.

') Anast. 6, 4'^, J*. Srv. Chabas, sRecherches< 1. c. str. 107.
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Nemyslím, že by byli totožni s 'A-du-ma XIX. dynastie, tím

mén pak souhlasím s W. M. Miillerem, „dass die Eroberung des Landes

der Se'iriter (durch die Edomiter), die Deut. 2>2-22 erwah^t wird, moglichst

nahé an die israelitische Konigszeit heranzuriicken sein dtirfte" (1. c. 137),

ale soudím souhlasn s Písmem sv., že jsou Se'irovci úpln rzni od

Edomcv, od nichž byli již ped XIX. dynastií ze svých západních

sídel vytlaeni, a že s nimi nepišli Egypané do styku v edomském

pohoí Se'ir, nýbrž v jich vlastním území Horu. Tam totiž leží v pohoí

'A-ti-ka mdné doly fénánské, z nichž dal práv Ra'mses III. poprvé

tžiti. Ze použili okolní horalé Se'irovci této píležitosti, aby si nco ze

zásob egyptských horník pisvojili, je tak pravdpodobno, že mžeme
souditi, že se jedná ve zmínném papyrusu o odvetní výprav pokladníka,

jemuž svena výprava na m. Král Ra'mses m. chtl se ve všem

vyrovnati svému velkému pedchdci Ra'msu 11., proto sbíral kdejakou

událost, jen aby rozmnožil potem vítzství svou slávu. Což divu, že

se vychloubá pobitím nkolika Se'irovc; vždy tam žádný z jeho

pedchdc, ba ani velký Ra'mses 11. nepišel.

Tu upozoruji na zvláštní souhlas zpráv staroegyptských s Písmem

svatým; rozlišují oba obyvatele na stejnojmenné zem. Písmo sv. zná

1^>'kl' In = pohoí Se'ir a l^y*^' ^:d = Se irovce, Egypané pak dle

klínových dopis zahraniního úadu krále Amenhótpa IV. (Hu-en-aten)

z XVIII. dynastie „mátat Sí-í-ri" ^-= území Se^ir,') sáhající až k jižním

výbžkm Grinti-Kirmil a nimh^ivt ša-su sa-'a-íra = Se^irovce (patící

mezi) kmeny ša-su (beduinské).

Podle zmínné zprávy klínové bylo pohoí Se'ir obývané Edomci

v podruí egyptském, nebo jerusalemský král 'Abd-hiba vybízí

Amenhótpa IV, aby vypudil Habiry, kteí se tam veteli Ptáme-li se, kdy

uznali Edomci nadvládu egyptskou, tu zvíme, že se tak stalo za krále

'Ja'hmose, zakladatele XVIII. dynastie, jenž po delším obléhání dobyl

pevnosti Ša-ra-ha-na, ležící nedaleko edomských hranic. 2) Od té doby

stojí za prvních tí dynastií nové íše jih Palestiny pi Egypanech.

íkali pak tomuto území. t. j. jižní, vlastn jihozápadní Palestin

Ha-ru,a sice od samých severovýchodních hranic egyptských, od pevnosti

Ta-ru.3) W. Max Mtiller myslí, že znla pvodní výslovnost tohoto slova

Hr,*j ím by ovšem pipomínala biblické "ITI? ale slovem tímto oznaují

') Die Thontafeln von Tell-el-Amarnas ed. H. Winckler. Berlin 1896, 181 (B'04).

^) Lepsius, iDenkiniiler* III. 12 a 14.

3) Papyr. Anastasi lil. 1>».

*) 1. c. 149.
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Egypané všeobecn celou východní Palestinu, v níž rozeznávají zvláštní

obvody, a tu se mn zdá, ze má egyptské Ha-ru pvod z kena^anského

~in a znaí: pohoí, vysoina. Vysoinou mohli Egypané zváti celou

Palestinu, nebo i Písmo sv. asto tak jmenuje velká území, která

pece mají vlastní jména.

První sem pitáhnul, jak zmínno, 'Ja'hmose, jenž dobyl silné

pevnosti Šarahana, a podrobil si tak celé širé okolí. Msto toto, biblické

|m"líi*5*)bylo od té doby hlavní oporou egyptské državy a sídlem správce.

O tom svdí zprávy o výpravách následujících král, zachované

na rzných stavbách. Tak dal veliký Dhutmose III. z XVIII. dynastie

vystavti nádherný chrám v Karnaku, jehož stny ozdobil socha

skvostnými hieroglyfy a obrazy, líícími boje v Sýrii a jinde. Jen že

si špatn rozmil plochu a pojednav rozvlán o prvé výprav, shledal,

že mu místo nestaí, proto podal jen kratinký obsah výprav následujících.

erpal, jak sám praví, z dkladných letopis královských, v nichž

každá cesta, smr, msto, eka, pohoí atd. správn byly zapsány a

obrazy znázornny, tak že se obdivujeme válenickému dmyslu tchto

dob a rozumíme, jak mohl autor Pentateuchu nebo knihy Josue tak

vrn zapisovati poznámky místopisné. Byli vychováni ve školách

egyptských, cviili se dle starých vzorv, a pešlo jim bedlivé pozoro-

vání v krev.

®p®##, Písemnictvi a umni, WjW^M
m. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ N^ V \ \„\.\ \ \ \ \ X \ \
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Maarské písemnictví.

Referuje'') Alois Koudelka.

Kdežto u nás až na podnik: „Svtovou knihovnu" a Topiv na

vydávání laciných dobrých knih starších spisovatel skorém nic se

nedlá, by co nejvtšího rozšíení se dostalo — pro láci — eské

knize, v Uhrách rok od roku zlaciuují se knihy, a následek toho

:

pravá záplava. Arci pstuje se hlavn krásná prosa, a z té najm po-

vídka, román vychází mén, ježto vtšina spisovatel jest spolu žurna-

listy, mnozí nad to poslanci, takže jim nezbývá mnoho asu na vtší

») Jos. 19«.

') Použito m. j. Londýnského Athenaea

i
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práce Iseni divu tedy. že Kolomana Mikszátha. jenž už nkolik
let nic vtšího nevN-dal. dvojsvazkovy román: , Zvláštní manželství"

jest .událostí dne". Roman líí a jedná o dobrodružstvích a koneném
rozvedení proti vli se sebravšího párku Pozadí jest historické. Povaho-
kresba jest životn vrná a Mikszáthovu pílišnou náklonnost k roman-
tismu vyvažuje na druhé stran jadrná tvoivost jeho. Tomáš K''bor,
ma. dekadent. vydal první svazek své rom. ady a la Zolových „Les
Rougon-Macquart- — -Budapeš". Líí v nm barvami až píliš kikla-
vými, ale prý pravd odpovídajícími, nemravnost v maJ. metropoli se

zahnizdivší. Až odvratitelnou jest protiva, která tam panuje mezi tídou
a svtem chudých a požitká. Obecenstvo prý s nedokavostí eká
na další svazkv. zda z istého úmyslu, bv pomýšlelo na nápravu, i
pro -pikanterii" obrázk a scén. neumím povdti. Julius Werner
napsal histor. román z Napoleonovv válené výpravy proti Rakousku
„Boj Hun". Poutavý dj. jehož nedusí živel ist díepisný. odpovídá

jadrnému zpracování. Je to skvostný asový obrázek, jehož pvab
zvyšuje zajímavá — celým románem se táhnoucí — milostná historie.

Celek vydává autorovi vysvdení, že se v nm harmonicky sluuje
vypravovatel s bystrým psychologem, politik s historikem.

Jako nováek na poli románu vystoupil, a to velmi slibné. Akos
Pintér s prvinou .Falešná legenda^.

Z novellist, — ti nejoblíbenjší. — wstoupili každý s dvma
novými svazky, jež povšimnutí zasluhuji. István Bársonv dokázal

svým ^.Bahnem", že má nejenom bvstré oko pro pírodu, ale i pro lidi

v ní. „Bahnem'^ rozumí úskonou. smrtonosnou a zhoubnou lásku ženy
smyslné. Sbírka pak jeho povídek .Chameleonská Dívka" patí k nej-

krásnjším a nejpoetitjším plodm jeho neobvejn plodného péra,

ano kritik (z as. .Kritika"; pr^ .hlásil ji za nejpozoruhodnjší zjev

nejnovjší madarské belletrie.

Nemén plodný Dezsu Malonvav vydal tvto dv knihy: „Ten
osel Domokos" a .Rvoucí samota". Ona jest velmi dobrým histor.

románem, jež nám v novém osvtlení ukazuje sedmihradskou aristo-

kracii, druhá kniha obsahuje deset zvláštních, svmbolistických povídek.

z nichž nejlepší líí všeobecn známou Barbizonskou kolonii tak mistrné.

že nic nezadá Stevensonovu líení téže .voucí samoty".

Géza G-árdonýi vydal ponkud naivn psaný román z místní

historie hornouh. msta Jageru pod titulem . Jagerské hvzdy- a svazek

„Dvanácti novellet". jichžto však titul neodpovídá obsahu, neb jsou to

slunné a smavé episodkv ze života jednotlivvch osob nebo-li správnji
eeno: ie to ada idvllickvch orenrovvch obrázk v známé manve
Gárdonyiho podaných.

Starý Moric Jókai pes svých 76 let stále ie inný pérem. Jeho

poslední kniha .Pohrobní album" obsahuje adu jeho nejnovjších po-

vídek, to se ví '.;. všech poutavých a výtených.
isicmén nejlepšími sbírkami povídek zstanou a jsou práce

Ferencz Herczega .Arianna* a Károlv Eotvuse. „Arianna" obsa-

liuje šestnáct povídek, každá z nich .chef oeuvre", jemné, duševní
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analysy, mohutného citu a bystrého vjemu; nkteré z nich jsou oste
realistické, nkteré zase vesele-rozraarné. K. EíJtvus, a od desítiletí

pokládán a uznáván za jednoho z nejpvodnjších, nejrázovitjších a

nejduchaplnjších spisovatel maarských, nikdy nepomyslil na to, by
sebral své po asopisech roztroušené a rozptýlené práce; nepochybn
jeho mnohostranná innost jako obhájce (známého z povstné aférv
Tisza-Eszlárskéi, poslance a vdce strany, nedopouštla mu toho se

podjati. Te však, — na doléhání mnohých. — najednou vyhodil

na knižní trh tyry svazky. Úspch je tak veliký, že brzo nové tyry
svazky lze ekati. Ve svazcích: „Hrad dvou ábl" a „Na vždy se

utajující" obsaženy jsou rozkošné povídky a historky, kdežto druhé
dva svazky („Cesta kolem Blatenského jezera") obsahují skvostné,

kulturn historicky cenné líení uherského spoleenského života v druhé
polovici XIX. století.

Z básnických vcí toliko dv sbírky zmínky zasluhují, a tož:

Alex. Felekiho „Potulné mraky" — na sto ísel blouzniv horují-

cího rázu — , a Emila Makaie na myšlenky bohatá, formáln doko-
nalá sbírka „Básníkv osud".

Xa poli dramatickém docílil nejvtšího úspchu Herczeg svým
historicko-vlasteneckým kusem „Brigádník Ocskay". V Budapešti dáván
kus ten ve tech msících TOkrát! Dovedná „macha" a výtené ped-
stavení pisply k tomuto neslýchanému úspchu, a po mém soudu —
hlavn „šovinismus" maarský, neb v knižním vydání neiní kus ten

takového dojmu, a mu pedností upíti nelze, tebas zase nebylo

možno — jak to iní Maar — prohlásiti jej za „nejlepší uherský
divadelní kus od desítiletí".

„Víno" — komedie ze selského života, prvina Pézy Gárdonyiho,
dodlala se pes mnohé nedostatky nemenšího úspchu. Nemalého
uznání dostalo se též Istvina Géczyho kusu „Matka zem", obírají-

címu se agrární socialistickou otázkou.

Na poli historie literní a umlecké zasluhuje pedevším zmínky
dílo prof. Bern. Alexandra „Diderotovy studie" — je to správn
eeno úvodní svazek k maarskému pekladu dél tohoto aesthetika a

filosofa. Ježto psán plynn, nestrann a pehledn, lze jej na roven
postaviti nejlepším pracím anglickým a nmeckým o Diderotovi. Pedí
je, že není tak rozvláný. Jókaiova autobiogralie .,Roman mého
života" obsahuje mnoho zajímavých vzf)omínek a anekdot. Béla

Lazar, vydavatel výteného literárního asopisu „Magyar Kritika",

sebral své studie o pozoruhodnjších osobnostech literárních jak cizo-

zemských, tak i domácích v dílo dvousvazkové, jemuž název: „Vera,
dnes a zítra". Od Adolfa Silbersteinova díla: „V proudu doby" ne-

vyšlo v Uhrách tak pozoruhodné sbírky literarn-historických studií.

1
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Souasné krásné písemnictví srbské.
(O.)

z druhých starších básník žádný nic znanjšího neuveejnil

krom Nik. Óorice, který po dlouhém odmlení se potšil nás dvma
úlomky svého eposu „Kosovo". Oba ty zlomky vzbudily zaslouženou

pozornost tak že se s netrplivostí oekává, kdy že celý epos vyjde.

Z mladších dva obdaili nás po sbírce svých básní, totiž M i 1 e t a

Jaks i a Milorad J. Mitrovic. Z obou tch sbírek patrno, že

autoi jsou pravými básníky, u kterých nazírání na svt, cit a fantasie

stojí v pravém pomru, tak že je oprávnná nadje, že asem úpln
vyspjí a odloží i to, co se jim dosud vytýká. Zajímavým zjevem je

zejména u Mitrovice, že v naší materialistické dob asto bije se

v struny romantismu; mám však za to. že tato náklonnost k romantismu

jest u nho toliko pechodnou fásí jeho rozvoje, i byla by škoda, kdyby
se mla vyvinouti na absolutní charakteristikon jeho poetické indivi-

duálnosti.

Krom dotených dvou sbírek jest mi se ješt zmíniti o „Po-

bratimstvu", sbírce to vlasteneckých básní, jež vydali ti mladí mohamedáni
z Bosny: Osman Cikic, A. Karabegovic a Omerbeg Sulejman,
Skopljakpašic; kritika pijala je celkem pochvaln.

Jinak jsou naše asopisy plny píspvk od ostatních básník,
z nichž nemohu nevzpomenouti pedevším cenných píspvk paní

Jeleny z Blehradu a pí. Jely z Lžice (Jelena Dimitrijovica a Jela

Spasika); po nich bez jakékoliv posloupnosti co do nadání jmenuji

ješt; D. J. Ilijce (spisovatele „Svtlých obrázk", i u nás známých),

A. S antice. J. Duiée, R. Odaviée, B. Xikolajevie, J. Zorice,
M. Eadovice, Sokoljanina, P. Ipanova, D. J. Dimitrijevitíe,
S. Beševice, A. Gavrilovice, D. Nikolióe, D. Grligoriée,
L. Dimitrijevice, Durina, Hadži Mikice, M. Petroviée,
S. Manojlovice, atd.

Kolik se jich udrží na ešet, až jím as zatepe, kdož ví! Bylo
by si pát, aby jich nikdy ta mladistvá nadšenost neopustila, nebo ím
více horovatel pro krásno, tím více ono bude prospívati a se rozvíjeti,

a tebas vtšina z nich- nevytvoila nic tak dokonalého, že by to mohlo
celý národ povznésti, pece budou aspo ve svém okolí šiiteli ideálního

nazíráni na život.

Jakmile zane poesie mizeti, pak se obyejn na její místo dor-

stavuje básnická prosa, povídkáství.

Povídká máme dos, a máme i dobré povídkáe, ale i na tom
poli nemáme dnes tak výteného talentu, který by nás vedl ku pedu,
jak to na as uinili nkterými svými pracemi L. Lazarevié a
P. Adamov, tebas tento nebyl ve všem originálním. Jejich doba
pinesla patrný pokrok, oni \^'tvoili nco nového; Lazarevié je tvrcem
realistického smru, a P. Adamov zakladatelem školy idylicko-senti-

mentaln-idealisující. Onoho škola se udržela, ponvadž harmonuje

k
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;

s moderním proudem v cizích literaturách, Adamova se pežívá, snad
proto, že ásek byla až píliš v mód.

Mezi dnešními povídkái je nkolik uznaných už jmen; rozhodn
talentovanými jsou M. Ct 1 i š i , S. M a t a v u 1 j. C. M ij a t o v i é, B. N u š i c,

S. Sremac. J. Veselinovió, ale jejich osobnosti neznamenají nic

nového, a minulý rok nepinesl od nich žádného charakterického díla.

U mladších pozorovati tutéž prostednost, vtšina jich drží se

realistického smru, jiní usilují o slouení obou škol, tetí pak, hyper-
ntoderní, následují vzor moderních severních a západních spisovatel,

ba máme mezi mladými i secessionisty.

Po nadanosti a nejvtších vyhlídkách na jistý pokrok zdá se mi,

že dlužno z nich zejména pt uvésti: I. Cipika, M. Bud isa vij e více,
L. Corovice. B. Stankovie a B. Nušie a pak se stídají

v pestré smsici jména: 1). Popovie, D. Ilijce, P. Taletova,
P. Odaviée. M. Andrie. D. Brzaka,M. Sretenovice, M. Ri štice,

A. Gavriloviée, atd. a z povídkáek jsou: D. Bardika, M. Si-

ra i céva, M. Grgurova, K. Cvetkoviéka. Všickni tito berou se

vyšlapanými stezkami naší nebo cizích literatur.

Minulý rok^ pinesl nám i pt román, a to: „Vjerenike"^ ito jest

snoubence) od D. Dimovice, „Pelom" od M. Ne délko více a

„Mrkoniée'* od Sv. Co r i více. Po soudu kritiky nemají první dva
žádné, tento jen poloviatou cenu. Ostatní dva „Zlatno srdce" od

M. Cvetice a „Crkva sv. Djardja" (t. j. kostel sv. Jií) od ne-

známého spisovatele vycházejí ve feuilleton politických list, a nejsou

dosud ukoneny, a proto nelze o nich koneného soudu pronésti.

Ze nemáme dostaten a harmonicky vyvinutých talent, tho
dkazem je práv ona slabá produktivnost v románové literatue, a ne,

jak mnozí upevují, proto že u nás spoleenský život je dosud málo
vyvinut.

Radostnjší zjevy pozorovati na poli naši dramatické literatury,

jež se zaíná probouzeti z ospalosti, do které byla upadla. Toto hnutí

dá se snad nejspíše vysvtliti tím, že drama je nejvýnosnjším oborem
pro spisovatele, nebo je po tomto zboží nejvtší poptávka a také se

nejlépe platí. Xechci tím íci, že by ta okolnost byla jediným motivem
každého spisovatele, ale u vtšiny asi bude ta okolnost na váhu po-

dati nejvíce.

Minulv rok pinesl nám celou adu dramat, a to od spisovatel,

kteí zasluhují veškeré pozornosti, ba nkteré z nich prý mají epochální

význam. To jsou Braní sláva Nušice: „Obian ovek", „Tako je

moralo biti", „Sopenhauer"', „Knz od Semberije", „Ljiljan i omorika",

„Sumnjivo líce". „Cuuk Stana" spolu s Veselinoviéem\ Mimo tyto

D. I. Ilij c napsal „Saula". I. Veselinovió „Zakletvu", M. Cvetkovi
„Miloša Velikog", L. T. Branko vi „Oliveru" a „Švalju" a „Pomoéu
ietke", D. Dimitrijevié „Oliveru", Bor. Stankovi „Koštanu",

M. Kalíc „Po komandi", M. Simiéev „Retku svecu" a „Cara

provodžiju" M. Savic'-.
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Konený soud bude možno o všech tchto kusech pronésti teprve

tehdy, až vyjdou tiskem.

Dtská literatura je piln pstována. „Neven" je v zkušených

rukách Zmujových, ale vidti, že nemá už hlavního- spolupracovníka,

„strj-ka Stevu". jenž je. abychom tak dli, nenahraditelný. I v „krá-

lovství" se pstuje dtská literatura, jenom že taméjší listy daleko

pokulhávají za „Nevenem^. ponvadž se kolem nich skupila sila dile-

tant, kteí si myslí, že pro dti psáti je nejlehí vcí na svt a že

k tomu neteba žádných studií. Zatím teba k tomu zvláštního daru,

který uschopuje pisatele vmysliti se v duši dtskou.

He stojíme na poli populární literatury. Není mi známo,

zdali se na tom poli v „království^" njak systematicky pracuje, pi-

padl jsem pouze tu a tam na nkteré lékaské spisky pro lid napsané,

a to najm Dr. M. Jovanovie Batuta, který je v tom oboru pravý

virtuos, a z té píiny i u jiný národ vysoko se cení. Naše ,, Matice

~

má pro ten odbor zvláštní fond (Konjeviv), jenom že nemá co

odmovati.
Zbývá nám obrátiti ješt zetel svj na kritiku, o jejichžto

úkolech jsme se již svrchu zmínili. Bohužel naše dnešní kritika neplní

ani jednoho ze svých úkol, ba ona pracuje dokonce smrem opaným,
jsouc takto tím zmatkem v naší literatue vinna.

Kritika má dodávati jako nové potravy krásnému písemnictví,

kritika vyžaduje nejenom vyvinutého smyslu pro krásu, ale také velmi

obsažných studií, ba ješt více studia než kritického daru. U nás ale

domnívá se, kdo pérem vládnouti dovede, že už je také povolaným
kritikem. Neteba snad ani dokazovati, jak mylný to názor; dobrý

básník nebo povídká nemusí proto ješt také dobrým kritikem, jako

zas od dobrého kritika nelze požadovat, aby dovedl psáti dobré básn,
atd Názor tento vede i u nadaných spisovatel k jednostranné
kritice, a což teprve u spisovatel prostedních nebo dokonce u dile-

tanta! Mimo to pozorovati u našich literárních kritik ne tak lásku

k srbské kniževnosti a jejímu zvelebení, jako spíše lásku k sob samým.
Kritiky užívá se u nás za stupínek k vyniknutí, jehož dosahuje

tím snáze, kdo drzejšího jest ela a ím do vtších autorit si troufá.

O „koterii" v kritice zbyteno se šíiti. ii Nicmén- i mezi tmito
diletanty kritiky nkteí jeví smyslu pro povolání své. A tu dlužno

na prvém míst B. P o p o v i é e, jen že ten zídka k péru sáhá. Pak
Dr. Lj. Nedie. který je u nás tvrcem školy pstující tak zv. „lart
pour lart". Jenom že u nás tento smr jest naprosto nemístný. Kde
pak lze u nás porovnati naše spisovatele s genii jiných národ!
U nás teba bráti mítko trochu menší, které by odpovídalo podmínkám
a vbec možnosti našeho literního tvoení. Ostatn i Francouzi upouštjí

od této zásady (totiž posuzovati každé dílo ze stanoviska lart pour lart).

Dále teba úvesti ješt Sv. Stefanovie, Dr. M. Saviée,
Marka Cara a J. Skerliée. Stefanovic dosud málo toho napsal,

•) Tento odstavec z originálu znan zkrácen, ponvadž se tam mnohé vci opakují

T jáde už povdné a vude známé. P. p.

k
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ale CO napsal, prozrazuje bohatý fond vdomosti, vyniká také rozvahou,

kterou tu a tam kazí smlé extravagance. Marko Car je dost setlý,
ale teba, by k doplnni svých vdomostí dobe prostudoval historii

kritiky. Savié jest rovnž velmi setlý, má hezký fond vdomostí,
jenom že následkem jakési zvláštní duchaplnosti stává se nejasným a

roztíštným. V poslední dob obrací na sebe pozornost J. Skerlic. Je

dítkem francouzského vychování se všemi jeho dobrými i .špatnými

vlastnostmi, vládne plynným slohem, je bystrým pozorovatelem, trochu

i duchaplným, ale je dosud píliš mlád a rozuzdaný. V „Brankov
kole" píší tu a tam kritiky nkteí ze starých, jako J. Prodanovic,
Lj. Jo vanovié, P. Popovié a Vrhovac, Jejich strohá objektivnost

a zralé názory slibují, že s onmi mohou utvoiti dost služnou spolenost
kritických diletant. Z dramatických kritik budiž uveden K. Subotic
a P. Ma inko víc (Spektator).

O našich beletristických listech, o vydáních „Srb. kniž. Zadruhy",

o ,.malé knihovn", jež v Mostaru vychází, o „letopisu Matice srbské",

jakož i o tom. co se na literárním poli dlá na erné Hoe a Du-
brovníku. promluvím, abych píliš najednou neunavoval, jindy.

Proto shrnuji.

Stav naší knihv a všech našich kniževních Domr není toho

druhu, by nás mohl uspokojiti. Nicmén pi tom všem potšitelno jest

zase to, že pozorovati lze na všech stranách u spisovatel našich chu
a lásku k práci, a kde ty jsou, tam neteba zoufati nad budoucností.

A tebas bychom pro okamžik nevdli kudy kam. také proto neteba
nám ztráceti mysli. Es irrt der Mense h, so lang er strebt.
Náš národ zjedná si už svou duševní silou východ z té spleti a zmti,

jako doposud vždy,, neb i o nm právem lze íci:

Auch iu seinem dunklen Drauge
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst.

Al K— a.



K opravám diplomatáe moravského. 705

K opravám diplomatáe moravského.

Píše Fr. Snopek, k. a. archivá v Kromíži.

CCLXXIV.

582. Týž hiskup. Olomouc, 7. prosince 1389. — Knihy manshé III. str. 48.

Str. 502. . 2. knihy manské: Si (ne: Et si);

. 3. knihy manské: comodo;

. 4. „ „ comendandum

;

. 5. „ , omylem: mutantur et reformentur;

, 8. „
y,

Mglicz, vlastn Muglicz, jak níže;

. 12. „ „
omylem: delicta.

Str. 503. . 1. knihy manské: incomoda;

. 2. knihy manské: nemají slova „docuit";

. 8. „ „
comodis;

i". 13. „ ^ omylem jak tištno: conueniencia, místo: conniuencia;

. 15. „ , Miglicz;

. IG. „ „
foti"®, což se mže rozvésti bud ve „fortitudine",

nebo, což dle smyslu jest píhodnjší, fortificacione,

jako psáno níže, týž ádek omylem: habeat petrženo

a habeant napsáno; ydoneos;

„
zejm: meniis;

„
zkratek : foss, dvoje dlouhé s a pak ára dol ponkud
ke stran levé, což mže teno býti jenom: fossis;

„ ac possessiones, ne: aut;

„ Mglicz etc., X&novQque presencium;

^ inantea et inperpetuum;

,
rébus derelictis per ipsos;

, afuturis;

, ydoneus;

„ imperpetdum.

Str. 504. . 1. knihy manské: nostre ciuitatis Muglicz;

. 3. knihy manské: ciuitatis Muglicz, mezi tmi slovy petržené: in, místo

"nostre, jež by mlo býti ped „ciuitatis"
; po „Muglicz"

následují v knihách manských omylem zase slova

„in vita vel mote testari legare testamentumque

facere ad ecclesias fabricas aut legare personis ecclesia-

sticis eiusdem ciuitatis et loci prout incolarum ciuium

dicte nostra ciuitatis Muglicz"

;

. 4. „ a nemají slova: mortem;

. 4. a 5. též 8. knihy manské omylem: extimacionem;

. G. knihy manské dominio (domio);

. 10. „ „ continue subsequentes; . 11. schází v knihách

manských et;

. 14. „ „
dovolují ísti správn: pio quod, neteba tení pro quod;

Hlídka. 48

i.
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. 14. ac . . . incorporet ac . . . velit confirniare, knihy manské ut . . . in-

corporet et . . . velit confirmare.

CCLXXIX.
593. Mstskárada znojemská. (Znojmo,) 11 dubna 1390. Tytéž knihy s: 109.

515. . 7. knihy manské: memorie (dvakrát) Geurii sacerdotis olym;

. 11. knihy manské: Nicolaum ibidem in Snoym, dále omylem: tractaiiimus

(tctauiO) místo správného: ereavimus, jak tištno;

v. 14. „ „ per medium in festo sancti Georii et per medium;
. 17. „ „ omylem: et nos pro eo, za: et ne pro eo etc;

. 20. „ „ vnum ydoneum secularem, ale zdá se mi, správn
opravil vydavatel: virm etc:

. 21. „ „ quocies;

. 29. „ „ in hiis et in aliis conformare,

CCLXXX.
600. Biskup Mikoláš. Mirov, 9. ervna 1390. — Dotené knihy str. 71.

Pravopis pizpsoben novjšímu.
Str. 522. . 11. manské knihy: dorczu . . . Hannos;

. 18, manské knihy vorleihen und vorliehen.

CCLXXXI.
608. Jan a Jindich z Arnoltovic. Scliaiimburg, 8. srpna 1390. —

Tytéž knihy str. 68.

Str. 529. . 6. manské knihy: Polain; Katherindorf

;

. 12. manské knihy: euincere etc. inpetentibus;

. 15. „ „ in asu uero, quo quod absit non ex?<rigarentur,

ne jak Dr. Lechner opravuje: exbrigarentm-;

. 17. „ „ extunc huiusmodi centm marce, ne: predicte centm
marce jak opravuje Dr. Lechner, nebo „predicte"
(pdce) jest v manských knihách petrženo a

nad tím napsáno: hmoi (huiusmodi), jak správn
má diplomatá;

. 19. „ „ .
in pheodum . . . inpedimentis;

. 22. „ „ nichilominus;

. 23. „ „ omylem: Wotechium . . . dále: Heinricum Tanelt;

. 24. „ „ qui hec (scil. sigilla) v opravách Lechnerových
omylem tiskovým: qui hoe.

Záhlaví jest správn jak udal Dr. Lechner: Empcio bonorum
prope SchaAvenburg facta per episcopum N. (icolaum). Bylo
ješt dodati, že mezi tímto záhlavím a poátkem listiny
naší ísti lze k listin psané na str. 67. slova: Datum Jegerdorf
anno domini MCCC nonagesimo feria III proxima post
domini cam Reminiscere.

CCLXXXII.
610. Biskup Mikoláš. Píbor, 9. srpna 1390. — Tytéi knihy str. 42^

Str. 530. . 13. manské knihy: Smilen;

48*
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. 14. manské knihy: Wolsberg; tak psáno i v . Gll. strana 531.
. 7.

CCLXXXIII.
614. Jan Ghulen. Olomouc, 29. srpna 1390. — G. I. c. 17.^)

Pee na pergamenovém proužku zachovalá. Uprosted obraz
Spasitelv v levé ruce knihu otevenou držícího s pravicí k žehnání
pozdviženou. Legenda: f S. OFFICIALATVS CVEIE OLOMUCENSIS.
Ka rub záznam z 15. století: Instrumentum super ecclesiam
in pulcro campo alias wlgariter in Schonfeldt.
Str. 533. . 2. a 6. originál: Freinstat;

. 7. originál: vaccautem;

. 9. „ Pusmier seu ad infanciam;

. 24. „ váli do s ad predictam;

i". 34. „ ammouendum . . . ammoueri

;

. 38. „ et de faciendis, neb následuje; protestatur offics.

Str. 534. originál attemptatas (diplomatá omylem tiskovým: attemptas).

CCLXXXIV.
616. Biskup Mikoláš. Schauenstein 9. zái 1390.. — knihy knze Mikoláše

biskiqia (manské II.) str. 50.

v. 6. manské knihy: seinen welde;

. 7. , „ vorkeufen.

CCLXXXV.
617. Týž biskup. Kromíž, 1. íjna 1390. — Tytéž knihy str. 47.

Str. 535. . 1. manské knihy: Gunk, ne Cinik, jak te Dr. Lechner, v záhlaví

jest psáno: Dothalicium Ann vxoris Gunk von Byelowicz, ne pak: Ginik;

. 3. manské knihy: pfennge.

Str. 536. . 2. manské lehenherre:

. 3. mjmské knihy: vnsir gunst;

. 8. „ „ Czinnenburg;

. 9. „ „ Heinricus.

CCLXXXVI.
618. Týž hiskup. Kromíž, 2. íjna 1390. — Tytéž knihy str. 69.

Str. 536. . 2. manské knihy: Milotha de Schienstein;

. 3. manské knihy: ab alia nobis dilecti puhlice recognoverunt;

„ in pheudum, . o. pheudi, . 1 1 . pheudum a jen . 1 2. feodi
;

„ tenent hinc inde de presenti;

„ dignaremur, diplomatá tiskovým omylem: digneremiu-;

„ congressi šunt;

„ dominico (ne, jak opravuje Dr. Lechner tiskový omyl:

domincio v do min i ca, nebo následuje: dieproximo.)

•) Listina, která mela signaturu G. I. c. 17. (nyní zatím: 17. a.), jest z roku 1391.

. 4.
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AI. Jiráska Sebrané spisy. Díl XXIX. F. L. Vk. Obraz z dob

našeho národního probuzení. ást tvrtá. Xakl. J. Otto. V Praze 1901.

Str. 454.

Hned r. 1890., když vysel II. díl Sebraných spisv AI. Jiráska,

obsahující první ást obrazu z dob našeho národního probuzeni, nade-

psaného „F. L. Vk", pronesli jsme mínní, že kulturn historický obraz

ten bude poítán k nejlepším pracím Jiráskovým. A dnes, když vyšla

IV. ást obrazu toho, mžeme íci smle, že jsme se nemýlili. „F. I^. Vk"
je rozhodné chef oeuvre Jiráskovo. Pokud známe díla jeho, zdá se

nám. že Jirásek dobu našeho národního probuzeni nejsvdomitji pro-

studoval a snažil se ji vrnji, nej objektivnji, pokud to u nho jde,

nakreslit. Ale pes to i tu musíme vytknouti, že spisovatel píliš mnoho
vzdech po

,,
josefinismu", jenž pece národu našemu byl kulturné jen

na škodu, vkládá v ústa svých oblíbených osob, že hledí svtlými
barvami malovat protestanty, vynášeje je nad katolíky (v této IV. ásti

zvlášt ržov kresli evangelíka, sedláka Kosae, veleb jeho lásku

k bližnímu) a píliš nadšen náboženským indiflferentismem svého hrdiny

F. L. Veka. Bez toho jaksi Jirásek nemže se už obejít. Jinak však

nalézáme tu celou galerii mistrovsky kreslených postav, jako jsou:

znamenitý professor mathematikv Vvdra. jenž i v dob, kdy oslepl a

ohluchl, hledí prospt svému národu a diktuje Ziglerovi eskou uebnici
mathematiky. dále starý kaplan P. Vrba. jejž nejvíce bolí, že pro stáí

a nepokojné dobv válek napoleonských nemže roznášet eských knih

po venkov, pak Kramerius, v jehož „eské expedici" bylo shromáždišt
eských spisovatelv a jenž svvmi novinami a spisy udržoval i šíil,

povznášel znalost jazyka eského mezi intelligencí i u lidu, nešastný

V. Tham. jenž musil pichytit se nmeckých koujících divadelních

spoleností, by si vvdlal kus chleba, a jehož posléze i vele milovaná,

ale nevrná manželka opustila, utekši s hercem Amlingem, mladý
knz Ziegler, dvrný pítel F. L. Veka v D— šce, jehož Jirásek

vlášté chválí, že to byl „knz svobodomyslný, jemuž výklady na
pražské filosofii a styky s muži. nadšenými pro ideu osvty a pokroku,

vyjasnily duševní zrak a nedaly, aby se schmuil tvrdou nesnášenlivosti

a ztupM) vášnivou, bezohlednou horlivosti" ístr. 352). josefinista Dr. Held,

ordinarius u Milosrdných se svou nešastnou láskou k netei baronky
Skronské. Lory, již baronka donutila k nešastnému satku s pánem
z Honold. lehkomyslným mladíkem a náruživým karbaníkem, kucha
P. Vrby. Ignác Ceypek. atd.

F. L. Vk sám po požáru, který byl y\"líen v III. ásti obrazu

tohoto, pišel tém na mizinu, ale pomocí hodných lidí. mezi nimiž

Jirásek zvlášt uvádí na prvém míst evangelíka Kosae, poal opt se

zvedat. Ale neúrodná léta r. 1801. až do r. 1811., a zvlášt státní

bankrot, finanní patent, zpsobily, že F. L. Vk octl se na mizin
i odhodlal se se synem Vašíkem, který byl ukonil nižší školy v Litomyšli,

odsthovat se z D—šky do Prahy.
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Velmi dovedn zachycen duch tehdejší doby, vytlaení jazyka
eského ze škol, kdež vyuovalo se jen nmecky, kde žáci ani mezi
sebou nesmli promluvit ani slovíka ve své mateštin, reakce proti

„josefinismu" doby dívjší, písnost censury atd. Také život spoleenský
v Praze a politický život v dob, kdy všecko táslo se ped Napoleonem,
nakreslen dovednou rukou.

Dr. Richard Špaek: Práce ve svtle zjevení Božího. Vzdlávací
knihovny katolické sv. 21. Str. 76. Cena 80 h.

Prost a až na nkteré nepeložené citáty vbec srozumiteln
psané úvahy pouují, jak pohlíženo na práci mimo Zjevení a jak o ní

soudí St. a N. Zákon; zde ovšem pibrána svdectví nejen biblická,

nýbrž i pozdjší, nebo podízené postavení kesan bibhckých ve svt
nedovolovalo neb aspo nekázalo ješt rozvinouti všechny zásady spo-

leensky závažné. Zjevení práv rozvinulo a rozvíjí se teprve pokrokem
asu a okolností, tak že mnohá otázka teprve pozdji stala se „palivou".
A i v tom vidím dkaz božského pvodu Písem, že smrodatné partie

vyhovují potebám všech dob, jež jim dovedou rozumti; lidé arci
asto kazili dílo Boží a pekrucovali tebas nevdomky nauky jeho.

Pan spisovatel zcela správn probírá nejen výroky o práci, nýbrž
zabírá do úvah svých také otázky píbuzné, na pr. o almužn, žebrot
a pod. Spis jeho jest na obsáhlé thema píliš struný, tak že dležitých
a zhusta sporných otázek nemže jak náleží vyíditi. Pan spisovatel

asi trpce pocítil pi své práci nedostatek zevrubných speciálních
rozbor v tchto pedmtech. Eeknu na p. o almužn, která se

u nás vždy ješt posuzuje tím sentimentálním, pseudopietním zpsobem,
neznajícím jiného zetele, nežli že je to bohulibý skutek; ani v-
decké morálky nemají hrub pesnjšího mítka, je to také jedna
partie opravy potebná. Mže zajisté almužna — pes veškeru chvály-
hodnost dárcovu — býti spoleenským zloinem!

Pan spisovatel píše nap. o žebravých ádech (výraz ostatn
nesprávný), všelijak je omlouvá pvodními výroky. Je to veliký problém,
který prakticky dobe ešili velicí pvodcové myšlenky, ne vždycky
však jejich žáci; nelze zajisté upíti, že tito byli zhusta velikou ostudou
pro svj stav a šat. A pece myšlenka byla velikolepá, povážíme- li

její vznik a prostedí, totiž pohanskou rozmailost, proti které postavena.
Jak dnes vci jsou, utváila by se znan jinak. Evangelické rady
hájí se v tom smru samy sebou tak skvle, že teba je pouze jasn
vyložiti; mnoho bídy zajisté zavinno jest pouze zbytenou po-
tebou, jakkoli to zní paradoxn.

Principem nemže býti chudoba ve smyslu žebráctví a obtžování
jmých, nýbrž chudoba duchovní a osobní uskrovnnost, k níž náleží

ovšem také pracovitost, hodná mzdy potebné na živobytí. Žebráctví
mže býti plno osobních svízelv a pokoení, mže však také býti

velice pohodlné a nebezpené, již pro spoleenskou závislost, jež nám
kolikrát velice škodí, nehled k nebezpeím mravním ; hrdinství není

pravidlem

!
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Co do jednotlivostí nestavl bych starovkého kapitalismu atd.

tolik proti novému; ten byl a je skoro poád stejný, záleží pouze na

tom, jak psobí. Atomisovati majetek znaí zniiti možnost velikých

podnik. Stereotypní výrok, a pejatý (str. 64.), že Ylaši jsou líní,

je celkem kivý; podívejme se na n a na naše dlníky na píklad

pi stavbách, na jejich skromnost a pracovitost!

Jak vidti, našli by naši mladí sociologové i v této knížce dosti

pkných themat ku zpracování. Jen mén opisovati a více pemýšleti!

V Knihovn katechetské (. 10.) vydán spisek Jana Gersona, Kterak
pivádti dítkj' ke Kristu (pel. Dr. Josef Rydvan) a sv. Jeronýma

Dva listy vychovatelské (Ad Laetam, ad Gaudentium). Praha, G.

Franci. Str. 68. C. 68 h.

Peklady jsou správné a dosti plynné. S úpravou list sv. Jero-

nýma nelze souhlasiti. Vynechány totiž odstavce „bezvýznamné pro

úel náš" — to pece by nikomu neuškodilo, kdyby si peetl celé

listy ; ve 20. století se „edice" takto nedlají, zvlášt ne, když bží
o publikace 20átránkové. Nemáme z Jeronýma bez toho tém nic

peloženo a te i ty struné dva listy se zkomolí!

VojUch L. Marzy: Rakouská nauka obanská. Cena váz. 2 K 40 h.

Nakladatel A. Píša v Brn.

Pod nejasným ponkud nadpisem shledáváme se s knihou velmi

praktickou a dobrou. Pouuje, ovšem zcela strun, o hlavních ve-

ejných zízeních, o právech a povinnostech^ obanských. Pro první

orientaci a pouení píruka velmi vhodná. Úprava knihy jest úhledná

a plátná vazba velice vkusná.

Dr. Ant. Michelitsch: Atom ismus, Hýlem orphismus und Natur-
wissenschaft. 1897. — Haeckelismus und Dar wi ni srnu s. 1900.

Od tch dob, co • uvedl Haeckel náboženství monistické, jež ve
•svých poátcích ovšem již ped ním existovalo, v jistý systém, poal
i boj proti jeho bmotaskému naturalismu. Aby uplatnil monismus
i mezi neuenými, vydal r. 1899. v Bonnu „Die Weltráthsel", jimiž

podává celý názor svtový moderního uence. Haeckel uznává potebu
náboženství; ale ponvadž nezdá se mu souhlasiti náboženství kesanské,
jež málo zná, s moderní vdou, ^ zvlášt s výsledky darwinistického
zkoumání, utváí sob monismus lovk povstavší z obratlovc nižších,

jakožto svých pedk, je souástkou též hmoty s bytostmi živými i

neživými. Tato pravda je mu základnou náboženských vývojv a

Haeckel nepozoruje, že je vlastn celý náboženský systém jeho

contradictio in adiccto, jelikož vyžaduje každé náboženství Boha
osobného, a ne pouhou abstraktní pedstavu njaké pravdy. Náboženství
jeho nepotebuje chrámv a modliteben, protože ona a táž pravda
všude v pírod je obsažena, a jsi v zeleném lese, na modrém moi
nebo na ledových temenech hor; protož všude je chrám pro jeho bohyni
.„pravdu". Jeho mravouka souvisí s touže základnou: Miluj bližního
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svého jako sebe, kde tím sob neškodíš, protože toho vyžaduje klid.

NeruŠí-li se tím pokoj spolenosti, mžeš ve svj prospch jemu škoditi.

Ponvadž nejsme než zdokonalená zvíata, máme zvíe milovati jako
bližního. Prorockým duchem praví, že bude tento názor náboženstvím
lovenstva století dvacátého.

Nejde mi o to, abych názor Haeckelv uvedl na pravou míru,
nýbrž chci pouze poukázati na nejnovjší literaturu proti Haeckelovi
vydanou. Professor Loof v Halle vydal ped rokem spisek „Anti-

Haeckel", v nmž z historického stanoviska hájí uení katolické o
evandliích. o narozeni Kristov a jeho osob atd.; Richard Hunigswald
„Ernst Haeckel, der monistische Philosoph", napadá Haeckela se stano-

viska kantovské filosofie. Ka obranu názoru kesanského o hmot a
form psali proti Haeckelovi Hertling a Schneid. Schell „Apologie des

Christenthums", I. sv. 1901. vyvrací názor monistický o nepípustnosti

zázraku.

Mezi tyto uence adí se i professor štyrsko-hradecký Antonín
Michelitsch, o jehož protihaeckelovské uebnici dogmatiky jednali jsme
již v Hlídce . 7. 1901.. svými spisy: „Atomismus, Hylemorphismus und
Naturwissenschaft" a „Haeckelismus u. Darwinismus". V prvním spisku

snaží se odpovdti na otázku: v em pozstává bytnost tles; práci

rozdluje na ti díly, v prvním ukazuje na mnhvost tles, pechází
ve druhém k osvtlení uení o hmot a form a k dkazm, že je

hylemorphismus uením oprávnným, jímž dají se vysvtliti veškery

íjevy fysické a chemické; toto v díle tetím. Ve druhém spisku kontroluje

rzné závry Haeckeloy týkající se kesanského uení a kesanské
mravouky, jak jsou podané ve spisu „Die V/eltrathsel". Tak vyvrací

jeho závr o povstání lidského tla atavismem; hájí v lidském tle
duši lidskou, ujímá se osobného Boha a jeho vlivu na viditelný svt
a na lovka.

Oba spisky pojednávají rzné ony zájmy jen zcela strun, do-

hromady pouze asi na 250 stranách, a proto je lze doporuiti pouze

tenám, kteí vnovali vci již díve ponkud pozornost.

MARTIX MlKlLKA.

AI. Charuziii: Bosnija i Gercegovina. Petrohrad 1901. Cena 2 r.

Kniha Charuzinova dobe dopluje známý spis Josefa Holeka
„Bosna a Hercegovina za okupace." Kdežto Holeek obírá se hlavn
otázkami zemdlskými a sociáln politickými, Charuzin, jako historik

a archeolog, všímá si hlavn djin i starožitností eckých i ímských
v Bosn i Hercegovin. Velmi pkn sestaven nákres politických djin
zemí tchto ve stedovku.

AI. S. Chachanov: Oerki po istoriji gruzinskoj slovesnosti.

Sv. III. Moskva 1901. Cena 3 ruble.

Tetí svazek „nástin djin gruzinské literatury" objímá smutnou

dobu gruzinské slovesnosti, jež vystídala „zlatý vk" a zaujímá

13.—18. stol. Od vpádu Mongol Gruzie dlouhé vky nemohla se
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zbavit panství cizozemcv a nezrodila žádných vynikajicích talent.

Literatura obmezovala se peklady a nápodobením cizích plod. Teprve

v 17. a 18. stol. pozorovat známky znovuzrození gruzinské literatury^

a 18. stol. vbec dostalo se názvu ^.stíbrného vku". Knihy AI. Chachanova

je velmi zajímavá i má znaný vdecký význam pro historicko-

srovnávací studium literatury. Gruzinsko. jak známo, pipojeno ped
100 lety k Eusku.

A. Maksimova : to sdláno po istoriji semji. Oerk sovremennago

položenija voprosa o pervobjtnych formách semji i braka. Moskva 1901.

Autor snažil se populárn podat zprávy vdecké literatury o hi-

storickém pvodu rodiny a vyložit hlavní fase složité otázky této.

Svdomité vvloženy zajímavé otázky právnické ethnograiie a na konci

uvedena celá ada ruských i cizozemských pramenv o otázce té.

Sms. \^S^S^S^^m
'•»- T^ wr '

„Andl Pán" (O.) 2. Biskupovi bezierskému Vilémovi z Moate
Gaudio bylo známo r. 1437. jen dvojí klekání denn (Martne et Durand
1. c p. GG7.). ba i sv. Antoninus mluví ve svém velkém bohosloveckém díle

(Pars IV. tit. 15. cap. 24. § .8.) pouze o trojím znamení, jež dvakráte denn
se dává, ráno a veer, a již ve své kronice (Pars III. tit. 22. cap. 14)
o Kahxtovi III. píše, že" zavedl zvonní v poledne (Raynald ad a. 145G.

n. 18. nn.) Polední zvonní bylo v pravd teprve pozdji zavedeno a nikterak

neodnášelo se k úct Rodiky Boží. Pvodn polední zvonní bylo naízeno

toliko pro pátek a to k úct utrpení Kristova; v tom smyslu uvádí je i

koncil olomoucký z r. 1413. a mohuský z r. 1423. (Hartzheim Conc 5,

41. 209.) Dležito jest, že nahoe uvedená statuta kartuzianského pevora

de Puteo nejen uvádjí, by zvonní v poledne se dlo ex ordinatione apostolica,

ale že i mluví o papežských odpustoích, jež se udlují tomu, kdo se pi
zvonní modlí, což snad na známé naízení Alexandra VI. (Raynald 1500.

n. 4.) se vztahuje. O nco málo pozdji výnos biskupa mindenského Alberta

ze dne 19. bezna 14 G 9 mluví podobným zpsobem: san pridem ad populi

Christiani devotioneni, animarum salutem et peccatorum remissionera in nostra

Mindensi ac aliis ecclesiis et locis piis auctoritate apostolica laudabiliter exririt

institutm, ut singulis diebus Veneri^ sivé eriis sesds in meridie magna
compulsetur campana et populus fidelis sub pulsu hujusmodi flexis genibus

in passionis D. X. Jesu Christi reverentiam et memoriam tes dicat dominicas

orationes et totidem angelicas salutationes nonnulhs indulgenriis devote dicentibus

dieta auctoritate concessis. (St. AI. Wiirdm-ein: Xova subsidia diplom. 12,

Heidelberg 17S9 n. 164. p. 344.)
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tímés.

V uvedených nahoe úvahách o nahodilých stopách zvonní klekání

ped rokem 1318. podává se mimodk dkaz, jenž, jak se zdá, mluví pro

veliké rozšíení tohoto zvyku již ped listem Jana XXII. a proto potebuje

spíše objasnní a vysvtlení, než domnnka, že Urban II. byl pvodcem
tohoto nábožného zvyku. Text, o njž se jedná, pochází z Uher a dle starších

uherských autor Praye a Fejéra napsán byl r. 1309., dle Františka Knauze,

vydavatele Monumenta ecclesiae Strigoniensis II. (Gran 1882, 574 )r. 1307.

Text onen zní (Knauz d. c. 572.): Cum honor b. Virgini, genitrici D. N.

Jesu Christi impensus vel impendendus, eidem D. N. Jesu Christo et toti

coelesti curiae impendi nullatenus ambigatur, de consilio rev. patrm et

dominorum episcoporum, collegarum nostrorum, et aliorum praelatorum sta-

tuimus et ordinamus, sicut in plurimis locis a fidelibus Christi hoc firmiter

observatur, ut quolibet die de šero, cum iam dies inclinari coeperit, quivis

praelatus cujuscunque dignitatis aut status, saecularis vel regularis, et universi

€cclesiarum parochialium sacerdotes ad instar tintinnabuli campanam sonari

faciant, quo signo audito, universi Christi fideles ad honorem b. Virginis

ter dicant A.ve Maria, ut sic suorum remissionem mereantur accipex"e peccatorum;

nos enim et quilibet episcoporum nostro in praesenti concilio congregatorum

singidi nostruni singulas decem dierum indulgentias, de omnipotentis Dei

misericordia conisi, onuiibus hoc ad laudem genitricis dei facientibus duximus
<;oncedendas. Souhlas tohoto naízení s brevem Jana XXII. z roku 1318.

jest velmi veliký, tak že mezi obma jeví se vnitní souvislost.

4. Binterim, jenž peliv sebral všecky doklady o zvonní klekání

týkající se Nmecka, pehlédl interessantní doklad, totiž breve, jímž Bonifác

IX. dne 2G. dubna 1390. na žádost bavorského vévody naizuje, aby po
oelých Bavoích denn z rána vyzvánlo se k Andl Pán: San pro

parte dilectorum filiorum, nobilium virorum Stephani et Friderici ducum Bavariae

nobis fuit reverenter expositura, quod tam ipsi, quam ere omneš incolae

patriae Bavariae singulariter affectant, quod in quibuslibet ecclesiis dictae

patriae seu campanilibus earum, temporibus perpetuis singulis diebus,

prout in alma Urbe et nonnuUis ahis Italiae partibus est fieri consuetum,

cum in eadem patria talis consuetudo non servetur, campana pro Ave Maria
pulsetur in aurora . . . Nos igitur . . . auctoritate apostolica tenore praesentium

perpetuo statuimus edicto . . . Datum Romae apud s. Petrm VIII. Kal. Maj.

Pontificatus nostri anno primo. (Monumenta Boica. Vol. XX, Monachii 1811,
n. 105 p 54.)

5. Zpsob modlitby Andl Pán byl v prvních dobách velmi
rozliný. Pi veerním klekání byl zachován pedpis Jana XXII. o tech
zdrávas. Pi ranním zvonní konávala se však modlitba rzn. Koncil
lavaursliý r. 13(J8. (c. 127, Man.si 26, 541.) pedepsal ptkrát „Ote náš"
k úct pti ran Krista Pána a sedmkrát „Zdrávas" k úct sedmera radostí

Rodiky Boží. Opakem synoda mohuská z roku 1423. pála si, by pi
ranním zvonní uctívaly se bolesti Rodiky Boží pod kížem. (Hartzhemi
O, 209.) Pro Béziers byly naízením z r. 13G9. pedepsány pi ranním
zvonní ti Otenáše a ti zdrávasy. V poledne konávala se obyejn njaká
modlitba k úct utrpení Kristova. Sluší poznamenati, že Ave Maria bylo
tehdy jen polovicí dnešního, ježto druhá jeho ást, prosba (Svatá Maria . . .)
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byla pipojena teprve v 16. století. — Pozoruhodno jest, že trvalo dosti

dlouho, než dnešní zpsob modlitby Andl Pán se všeobecné rozšíil.

Dkazem jest knížka HortuUis animae, jež ku konci stedovku nkolikráte

byla vydána. Tak na p. ve vydání lyonském: Hortulus animae impeiisis

probi viri Joliannis Koberger civis Nurenbergen. impressus finein optatum

sortitus est Lugduni arte et industria Johannis Clein chalcographi. Annus
domini MCCCCC XVI. XVIII. Kalendas Aprilis — fol. CLXXXI teme
násladující formu: Oratio sub pulsu A ve M a ri a. Suscipe verbum Virgo

INIaria quod tibi a Dno per angelm transmissum est. Ave Maria gratia plena

Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus: et benedictus fructus ventris tui.

Die ter oratio nem praescriptam. $. Dilexisti justitiam: et odisti

iniquitatem. Propterea unxit te deus, deus tuus oleo laetitie prae consortibus

tuis. Oratio. Deus qui de Beatae Marie Virginis utero Verbum tuum angelo

nuntiante carnem suscipere voluisti: praesta supplicibus tuis: ut qui vere eam
Dei genitricem credimus: ejus apud te intercessionibus adjuvemur. Per eundem

dnm etc. Sub pulsu pr a e d i c t o pote s etiam orare tes lectionesin
adventu praehabitas, folio XVIII. incipientes. Missus est gabriel

angelus (z officium parvum B. M. V.) Sub pulsu meridiano ob memo-
riam mortis christi: et praesertim sextis feriis dic. Tenebrae

factae šunt dum crucifixissent Jesum Judaei : et circa horám nonam exclamavit

Jesus voce magna: Deus meus ut quid me dereliquisti? Et inclinato capite

emisit spiritum. Tun unus ex militibus latus ejus perforavit: et continuo

exivit sanguis et aqua. jl . Et velm templi scissum est a summo usque

deorsum: et omnis terra tremuit. Et inclinato. Si. Proprio filio suo non

pepercit Deus. Sed pro nobis omnibus tradidit illum. Oratio. Domine Jesu

Christe fili Dei vivi : qui pro salute mundi in cruce felle et aceto potatus es:

sicut tu consummatis omnibus in cruce expiraus : in manus Patris commendasti

spiritum tuum : sic in hora. mortis meae in manus tuae pietatis commendo
animam meam ; ut eam in páce suscipias : et in electorum tuoruni choris

ívggregari praecipias. Qui vivis et regnas etc. Podobn jest tomu ješt i ve

vydání z r. 1553!

Koncem IG. století pouuje Jan Perellius (František Coster S. J.)

v Thesaurus piarum et christianarum institutionum, Ingolsta<lii 1578

p. 105 —107. de pulsu ad salutationem angelicam, že tikráte denn bývá
kesan napomínán zvonním ku modlitb a že jest velice vhodno a užiteno

tikráte denn se modliti. His etiam temporibus, dokládá, salutatur beata

Virgo Maria, ut per eximia beneficia iis horis collata (totiž ráno z mrtvých

vstáním Pán, v poledne utrpením Kristovým a veer Zvstováním), quibus

iila aduit, misericordiam nobis impetrare dignetur a Filio. Dum pulsus isti

audiuntur, meridie quidem recitetur oratio dorainica cum angelica salutatione,

mane vero et vespere tertio repetatur angelica salutatio. Qui literas

norunt, meridie recitare possent hanc orationem : Chri.stus factus est pro nobis

obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod et Deus
exaltavit illum et ddit illi nomen quod est super omne nomen. Adoramus te

Christe et benedicimus tibi. Quia per s. crucem tuam redemisti mundum.
Oremus: Respice quaesumus (modhtba na velký pátek). — Pro ranní a

veerní klekání uvádí Coster formuli, jež s naší nynjší souhlasí. Pak dí:
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Quidam etiani hos versus ad pulsm meridianum recitant, nec incommofle,

nebo, a snad ani ráno, ani v poledne, ale veer Pán lovékem se stal

(se vtlil), pece mže Maria se ctíti pi trojím tomto zvonní, pro trojí

tajemství: pro radosti, jež poátek vzaly pi vtlení Pán, pro bolesti, jež

vrcholu dostoupily pi umuení Pán, a pro oslavu, jež zaala z mrtvých
vstáním Pán.

6. V Cechách modlitba Andl Pán záhy po zavedení svém v Itálii

zdomácnla, což patrno hlavn z toho, že již pražský koncil z r. líiUó.

uvádí ji ve svých statutech s poznámkou, že modlitba tato recituje se „ex

prisco Ecclesiae usu" a že koncil olomoucký, jak nahoe uvedeno, z r. 1413.

naizoval vyzvánti v poledne. Dá se souditi, naizoval-li koncil na sesterské

Morav polední zvonní, že i v Cechách podobný zvyk již tehdy, alespo
na nkterých místech, panoval.

7. Mžeme, dle uvedených dkaz, více než s pravd podobností

tvrditi, že veerní klekání zavedeno v církvi kol r. 1318., a nejstarší stopy

sahají až k r. 1220., ranní kol roku 1330. a polední kol roku 1450.. a
zase stopy jeho sahají až k roku 1413. Nynjší formule „Andl Pán"
nalezla všeobecné rozšíení koncem století šestnáctého a poátkem
sedmnáctého. Modlitba ta ovšem není závaznou, nýbrž jen doporuenou.

VÁCLAV Oliva.

Pokrok katolicismu ve Svycarech a Nizozemí. Ve Švýcarsku

pibylo katolík od posledního sítání lidu roku 1890. v kantonu Curyšském;
bohužel nejsou íslice loského sítání lidu úpln správný, protože se mezi

katolíky i starokatolíci ítají; ale vzdor tomu úpln dobe poznati lze, jak

katolík pibylo. Dle sítání roku 1900. bylo v mst Curychu 43.803 ka-

tolík, z kteréhož potu odpoítati dlužno G—8000 starokatolík. V Bazileji

bylo 52.000 katolík (mezi nimi 3000 starokatolík). Od roku 1880. do
1900. pibylo dle jednotlivých kanton katolík: v curyšském ze 39.768
vzrostli na 81.424, v bernském ze G7.087 na 81.162, v bazilejském ze

22.132 na 36.987, v šaffhausenském ze 4761 na 7241, ve svato-haveUkém

ze 135.227 na 150.843, ve wadtském z 21.472 na 38.100, ve neuenburgském
ze 12.456 na 17.778, v ženevském z 52.297 na 76.27 (protestant 62.441).A všude mnoho Ital pibylo, pece vzrst i na domácí obyvatelstvo piísti

nutno. Nejvíce pibylo Ital v kanton ^vadtském, kde za 10 let z 3398
jest jich nyní 11.094, v curyšském ze 2003, 11.081, v ženevském ze 2579,

7300. — V Nizozemí bylo koncem 18. století 350 katolických far a 350 ka-

tolických knží; roku 1815. bylo far 673 s 975 knéžími; roku 1857,

985 far a 2093 knží. Nyní jest v Nizozemí 1014 far a 2310 knží.
Katolická hierarchie byla tam papežem Piem IX. roku 1853. uspoádána;
od té doby bylo znovu vystavno 500 kostel, 150 kostel bylo opraveno

a rozšíeno, což všechno vyžadovalo nákladu pes 80 milion marek. Zh.

Konfiskace církevního jmní, nabytého jednotlivými právními spole-

nostmi neb osobnostmi, a to zpravidla darováním, vítají naši liberalníci

vždycky s velikým jásotem, by pi tom umní a vzdlanost vbec, jinak

oblíbený to koníek jejich, sebe více trpla, jako tebas u nás od barbarského

josefinismu. Hurónský pokik zvedal se pi konfiskacích v Itálii a nyní zase

ve Francii. Obrame nyní násadku! V Uhrách skonfiskovala ped lety vláda
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jmní slovenské matice, a uvádla toho dvody, které zajisté nebyly ani

lepší ani horší francouzských, a pece je to u všech vlastenc krádeží. Což

pak kdyby tak z podobných „státních ohled" sáhla na naše národní fondy?

To by ovšem bylo bezpráví; ale náboženským spolenostem vzíti jmní,

jež poctivji ani nemohlo býti nabyto, to je in osvtný. Vrána vrán
ovšem oí nevyklube, niemové si neublíží.

Starokatolicismus a protestantismus. Prof P. Einig, redaktor

asopisu „Pastor bonus" a známý kontrovertista, mezi jiným o thematu práv
uvedeném píše: „Vdli jsme to ovšem již dávno, ale jest dobe, že staro-

katolíci, kteí pi každé píležitosti nepestávají zdrazovati, že jsou vlastn

katolíky, sami zejm se vyslovili, že rozdíl mezi starokatolicismem a pro-

testantismem jest nepatrným. Starokatolický viká Ferk ve Štýrském Hradci

žádá „evangelické souvrce'' o podporu penžní. Týž, aby zlomil ostí výtce,

že starokatohcismus jest poloviatostí, píše: „Vbec mžeme íci, že provedené

reformy jsou tak význaný, že pokud se týe praktického psobení církve

a uskutenní církevního života, rozdíl mezi evangelíky a starokatolíky, jak

se zdá, spoívá pouze v liturgii, pizpsobené zamilované ímské bohoslužebné

form, již starokatolíci si podrželi. Jako základ všeho bylo provedení demo-

kratického (lidového) církevního zízení. Obce spravují se samy „církevním

pedstavenstvem" a volí SN'obodn své duchovenstvo. Diecese nejsou spravovány

biskupy, nýbrž radou synodální, jenž vtšinou sestává z laikv. Synodální

rada požívá toliko moci „exekutivní"; zákonodárství a ustanovování dalších

reform zstaveno jest .synod, jež po urité dob se schází a k níž každých

sto len vysílá jednoho delegáta, tedy lidu samému. V tomto bod, jak se

zdá, hnutí starokatolické evangelickou církev znané pedstihlo. Jist takovéto

zízení srovnává se s nejmodernjšími požadavky a v nm spoívá moment,

jenž. bude-li hnutí „Los von* Rom" zaneseno i mezi massy pracovního lidu,

(v St}Tském Hradci stal se již poátek) stane se významným! — Formáln
ovšem trvá starokatolická církev na stanovisku stai'é katolické všeobecné

církve, jak táž ped velkou roztržkou církevní se utvoila, v praxi však

toto stanovisko stží se uplatiiuje, ježto hlásají a káží se pouze pravdy

evangelia. Ponechání biskupského úad nalézá se, alespo ásten, i v evan-

gelické církvi. Poet sedmi svátostí bývá i u evangelík rozlin pojímán;

tím pak, že starokatolická církev odnímá svátostem zázraný charakter (ráz),

jejž ímská církev co nejkrateji oznauje výrazem „ex opere operato" a

že svátosti platí za více než za znamení milosti, nalézáme .se na stanovi.sku

evangelickém. V praxi jeví se toto ješt více pi ktu, obecné zpovdi, a

podávání veere Pán pod obojí zpsobou. Ordinace knží ped jich installací—
v evangelické církvi koná se pi uvádní v iiad — nezabrauje nikterak

starokatohckým duchovním, aby nevraceli se ve stav laický. Dovolení manžel-

ského satku duchovním stává se požehnáním pro farní domy. V život
církevním a vrouném bylo každé násilí, jako zpov, pst atd., jakožto

s evangelickou svobodou se nesnášející, zrušeno, vše, co pove sloužilo,

jako škapulíe, bratrstva, odpustky atd. vymítno. Privátní a kupované mše
byly tím. že obtní ráz pobožností (v ímském slova smyslu) stále v pravé

míe se udržuje, (t. j. popírá), pochovány. Mše, mže-li se tak dle vyku
dotyná pobožnost nazvati, není niím jiným než slavením veee Pán a
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vzpomínkou na ni, jest ástkou nedlních bohoslužeb a pokud se zatím
tye odvu duchovenstva, poádku pi liturgii, ídí se dle ímské mše, ježto

práv tím mocn se psobí na ženský svt a na „formy
milovný" obecný lid. Krátce budiž ješt podotknuto, že starokatolická

církev nepedstavuje íši svtskou, j^roti monarchii ímské trvá na pd
církve národní, neuznává knze za privilegovaného prostedníka mezi Bohem
a lovkem atd. — Ferk má pravdu; není velkého rozdílu mezi staro-

katolicismem a protestantismem. Principieln je to jedno. Pouze starokatolicismus,

rozumíme-li Ferkovi dobe, užívá, by spíše obecný lid a ženy oklamal, více

petváky. V. oliv.k.

Rozvoj slovanského asopisectva v Rakousko-Uhersku od
roku 1855. Roku 1855. vydávány byly dle D. Lichardova „asníka",
národního eskoslovanského obrázkového kalendáe (ve Vídni u L. C. Zamar-
ského) tyto eské a slovenské asopisy: Moravský národní list. V Brn,
roník V. Pražské Noviny. V Praze. Slovenské Xoviny. Ve Vídni, roník VII.

Blahovst. V Praze. Cyrill a ]\íethod. V Báské Bystici. Hlas jednoty

katolické. V Brn, roník VII. Katolické Noviny. V Pešti roník VII.

Velka. V Humpolci, roník VI. Zlaté klasy. V Praze, roník II. Škola
a život. V Praze. Lumír v Praze, roník V. Hospodáské No\nny. V Praze,

roník VI. Živa. V Praze, roník III. Památky ai-chaeologické a místopisné.

V Praze, roník II. Obzor. V Praze, roník I. asopis musea království

- eského. V Praze, roník XXX. Módní list. V Praze, roník VI. Dle
místa vycházelo asopis: v Praze 11, v Brn dva, ve Vídni jeden, v Pešti

jeden, v Banské Bystici jeden, v Humpolci jeden. Z asopis tchto vy-

cházejí do dnešního dne: Pražské Noviny, Blahovst, Hlas
(s pozmnným titulem), Zlaté klasy, Lumír (s nkolika pestávkami),

H o s p o d á s k é N o v i n y. Živa (s pestávkami). Památky archaeolo-
gické a místopisné, asopis musea království eského
patriarcha nejstarší, tuším roník 76.), celkem tedy devt.

Úhrnem vydáno bylo r. 1855. asopis slovanských 38 a sice: eských
a slovenských asopis 17, chorvatské 4, dalmatský 1, slovinské 3, srbské 4,

polských 7, rusín.ské 2. Roku 1901. bylo dle „Preis-Verzeichnis der in der

Osterreichisch-ungarischen Monarchie und im Auslande erscheinenden Zeitungen

und periodischen Druckschriften fiir das Jahr 1901", v)'daného od c. k.

poštovského asopisného úadu ve Vídni (AVien 1901, Verlag von R. v.

AValdheim) vydáváno asopis slovanských: eských asopis 823 a eských
periodických tiskopis 444: (1267), polských asopis 289 a polských peri-

odických tiskopis 23 (312), slovinských asopis 54 a slovinský periodický

tiskopis 1 (55), chorvatských asopis 48 a chorvatské periodické tiskopisy 2

(50), ruských asopis 39 a ruské periodické tiskopisy 2 (41), srbských

asopis 22, bulharských asopis 14, lužicko-srbských asopis 6, slovenských

asopis 5; úhrnem asopis slovanských 1300 a periodických tikopis

slovanských 472, celkem 1772.

asopisectvo slovanské tedy, jak vidno, rozvilo se velmi utšen. Tento

„Preis-Verzeichnis" není však úpln spolehliv, protože uvádí 1. asopisy

nkteré již zaniklé, 2. asopisy vycházející i v cizozemsku — ty však nejsou

všechny uvedeny, 3. asopisy nkteré pod nkolika bžnými ísly, na píklad
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„Zlatou Prahu" pod 16. bžnýrai ísly (791.—806). Za to nejsou do seznamu

toho pojaty, které zaaly nové vycházeti r. 1901. — tak že celkem dosti

vrnv obraz o asopisectvu našem podává. Z ostatního asopisectva uvádí se

v témž seznamu 4473 nmeckých asopis a 296 periedjckých tiskopis,

447 anglických asopis a jeden periodický tiskopis, 544 francouzských

asopis a jeden periodický tiskopis, 21 maarských asopis atd.

Fr. Bayer.

Naše knihy mají pomrn skrovný odbyt, a to nikoli pro skrovnou

cenu svoji, nýbrž neteností tch, kteí by je mli šíiti. Podívejme se na

píklad do stedoškolských knihoven, kolik tam najdeme knih a ažopis
našeho smru? V kolika knihovnách na p. je náš msíník? A myslíme

pece, beze vší neskromnosti, že se jiným eským asopism co do obsahu

vvrovuá. A jiná díla, na p. katolickou vzdlávací knihovnu I Tu máme
zase tti naši „nesnášenlivost" ! Stoupenci jiných smrv umjí své knihy a

asopisy prostriti všude, naši lidé neumjí neb nechtjí se ozvati nikde;

není pak divu, že hrají úlohu pátého kola . . . Když už nám vytýkají

klerikalní „razzii", ovšem velmi .politicky", aby nás zastrašili, tedy to aspo,

spravedliv a slušn na prospch dobré vci provádjme: hlasme se, že jsme

tu a že žádáme stejných práv jako jiní, máme-li stejné povinnosti.

Zajímavé dílo pírodovdecké. DCdežitým momentem dl pírodo-

vdeckých, obzvlášt uebnic pro školy, jsou obrazy; sebe dokonalejší a

zevrubnjší popis málo prospje žáku, není-li pidán vrný obraz. Proto

asi s povdkem bude pijato dílo, které v oboru illustraním má pedstihnouti

všechny publikace dosavadní.

Chystají v Americe obsáhlý spis pírodovdecký, jenž má býti ozdoben

etnými fotografickými pílohami ; obrazy tyto nejsou však podány dle zvíat

ve zvinci chovaných, nýbrž fotograf odebral se do pírody a fotografoval

všechny tvory tak, jak je nalezl v neporušené pírod. Skvostné dílo toto,

které nejen hledíc k fotografické výzdob je pravým unikem, nýbrž i po

stránce pírodovdecké nemalé je ceny, vyjde pod jménem ,Living Animals

of the World ^ nákladem Thompsona Hutchinsona a spol.

Fotografové, kteí mli obrazy k dílu tomuto dodati, rozešli se pa
všem svt: do pusté Austrálie, do temné Afriky, do vzdálených ostrov
jižního moe, do džunglí indických, do prales jihoamerických, do teskutých

mraz arktických, aby vyhledali zvíata v jejich vlasti a živlu, a tak dle

pírody vzatými snímky obohatili velikolepé dílo. Slony, hrochy, jednorožce,

Iv}', t}'gry, jaguáry, krokodiiy, paviány, goriUy v}'hledali v pralesech a jejich

brlozích, ba mnohdy zanesli fotografický aparát do konin, kam ješt noha

lidská ani nevkroila.

.Kritikové, pítelkové se mn smáli — tak píše nakladatel — když

jsem o díle tomto ponejprv zmínil. Mínili, že nelze živá zvíata v pírod a

v jejich vlasti fotografovati. Xež výsledek ukazuje, že to nemožno není.

Ovšem pekážek a nebezpeí se strany divých a dravých zvíat je dosti

;

jindy zase bylo teba mikroskopu, mlo-li se to neb ono zvíe kamerou
zachytiti. Rovnž nesnadno bylo fotografovati ryby ve vod. líež nicmén
podailo se všechny pekážky tyto pekonati, a mám nyní skvostné zdailé

fotografie žralok, kapr, štik a j."
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Mnoho fotografií dodal proslulý fotograf a sportsman lord Delamere.

Provázen dvma Evropany a asi dvma sty domorodc dlel po dv
léta v stední Africe cestuje v zemích doposud neprozkoumaných. Fotografoval

velmi mnoho zvíat, která jen zídka lze vidti ve zvincích.

Také Walter Rothschild, který na zvince ron 2U0.000 korun vydá,

poslal nakladateli mnoho fotografií. Má tento milovník pírody po celém

svt své agenty, kteí vzácné kusy zvíectva vyhledávali a fotografovali.

Krom toho pispli odborníci a pírodozpytci ze všech konin svta.

„Vyznávám", praví dále nakladatel, „že nemálo se divím srdnatosti

muže, . který dravce si troufá fotografovat
;
pevnou rukou postaví aparát,

v nmž chce zachytnouti obraz svého krvelaného modelu, a když se mu
to podailo, ubírá se dále, aby vyhledal si jiného tvora. Velikou duchapítomnost

dokázal lord Delamere. Hledal jednoho dne lva, aby ho mohl do obrázku

zachytiti. Lord jel na koníku ponny, který také nesl jeho fotografický

aparát. Jeli cestou do Ugandy, v krajin, které íkají ,.lví brloh". Všichni

ohlíželi se po lvu ; najednou vystrí z nedalekého koví statný král tver-

nožc mohutnou hlavu plavou hivou ovnenou a hledí plamenným okem
na spolenost fotograf. První myšlenkou lordovou bylo: „To bude skvostný

obraz", skoí s kon a hned namíí aparát na íhajícího dravce. Podailo

se mu obraz v kamee zachytiti, ale také lev zvdav k nmu se blížil,

snad se podívati, zda se fotografie povedla I Než fotograf mu nedal asu

;

.skoil na k a uhánl zpt. Druh Delamerv ml tolik smlosti, že foto-

grafoval z blízké vzdálenosti nosorožce ; ale to se ohromnému mnohokopytníku

nelíbilo ; zlostn vyhodil fotografický aparát do výše, že spadnuv se rozbil,

fotograf na štstí vyvázl se zdravými údy." Dr. R. Z.

Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich Vou
Dr. Constantin von "NVurzbach. Kad díla podobná, o nichž jsme již

referovali, a to nad anglický Dictionary of National Biography (viz Hlídka

1901 str. 129 n.), i nad nmeckou AUgemeine deutsche Biographie (viz

Hlídka 1901, str. 348 n.) vyniká rakouský Wurzbachv biografický slovník

tím, že jest veskrze prácí jediného spisovatele. Již v letech ticátých, jak

v pedmluv ku prvnímu svazku píše, obíral se Dr. Konstantin Wurzbach
myšlenkou, podati životopisy znamenitých osobností, které od roku 1750. do

roku 1850 v zemích císaství rakouského žily; pozdji pak vynechal na

titulním listu rok 1850. a pipojil, že podá životopisy osob, které od r. 1750.

v rakouských zemích se zrodily, anebo v nich psobily a žily.

Wurzbach narodil se dne 11. dubna 1818 Lublani jako .syn doktora

práv Maximiliana z Wurzbachu. Odbyv školní vzdlání, sloužil ti a pl
roku u vojska a byl jako aktivní dstojník, což byl první podobný pípad,

dne 6. ervence 1843 ve Lvov na doktora filosofie promován. Brzy potom,

dne 8. prosince 1843. vystoupiv z vojska pešel do státní služby a byl

z poátku skriptorem universitní knihovny ve Lvov; v záí 1848 povolán

byl do c. k. dvorní knihovny do Vídn; pozdji peložen ku knihovn
ministerstva vnitra, kdež r. 1869. jmenován byl vládním radou; od r. 1874.

byl milostí našeho císae pána stále na dovolené, aby všechny síly své

ukonení B. L. vnovati mohl. Pvodn mínil W. vydati jen nkolik
svazk, a sice šet, nákladem vídeské firmy L. C. Zamarski a C. Dittmarsch
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a spoleníci; a sice mlo dílo jeho býti jeho biografickou ástí spis ^Oester-

reichi-cherHausíchatz". Protože však brzy tolik látky se sešlo, že dílo v nkolika

•^MÍlo svazcích vydáno býti nemohlo, pešlo nakladatelství slovníku poínaje

-rým svazkem, který roku ISGO. vyšel, v náklad c. k. dvojrní státní knih-

i.-kárny ve Vídni; císaská akademie vd ve Vídni spis podporovala. Od
!•. 1874., kdy AV. na dovolenou odešel, žil v Berchtesgaden ; tam ukonil
- ;~tii dílo zapoaté, zemel 19. srpna 1893.

V pedmluv prvního svazku, který vyšel roku 185G, rozepisuje se

W. na devíti stranách o svém úmyslu, objasuje jej, mluví o píinách,

které ho pohnuly dílo vydávati, a na 3^2 stranách vypoítává prameny,

jichž použil; pozdji ovšem pramen znan pibylo, nebo v pedmluv ku

poslednímu, šedesátému svazku vypoítává je na více než 22 stranách.

Píinou, pro kterou Wurzbach biografický slovník vydávati mínil, bylo, že

liíve podobného domácího díla nebylo; kdo o rakouských vynikajících

osobnostech neho se dozvdti chtl, byl nucen použiti dl v cizozemsku

\-ydaných, od cizozemc v duchu nám Rakušanm asto nepátelském

psaných, asto však všechud hledání bylo marno, cizozemci si našich vy-

nikajících osob nevšímali. Tu umínil si W. podati životopisy všech osob,

které v nkterém oboru lidského vdní u nás vynikly.

Záhady, kterými se W. ídil, jsou následující : podjav se úlohy vydávati

bibliografický slovník, chtl AV. opraviti mylná a falešná data a rzné
nesprávnosti, které v posavacftiích podobných dílech byly; chtl nestranným,

úplné objektivním líením podati spolehlivý materiál, proto o jeho spracování

m.én se staral; u každého jména jest uvedena zevrubná literatura a prameny;

aby pehled usnadnil, má hned za jménem vždy udáno, ve kterém oboru

jmenovaný vynikl a pidává- den narozenin a úmrtí; u umlc podává

chronologicky uspoádaný seznam dl, která vytvoili, ceny, za které prodána

byla, což do té doby nikde v podobných spisech udáno nebylo; vyšly-li

podobizny jich, zaznamenává též. kde je dostati anebo najíti lze. Hlavn
jednalo se AV. vždy, aby podal správná data; kolikrát, jak sám vypravuje,

nkolik dní hledal a pátral, než se mu podailo spolehlivý a správný údaj

najíti; mnohý životopis, který má dvacet ádk, vyžadoval tolikéž hodin

práce; zpváci a umlci taneníci, virtuosové obojího pohlaví jsou jen tehdy

uvedeni, když „skutenými umlci a ne pouhými hrái a umleckými
nádenníky" byli. Knží a vojáci též velmi etn a estn zastoupeni jsou.

U nenmeckých titul knih a citát vždy pidán doslovný peklad; též uvádí

výroky znamenitých muž a úsudky jiných o osobnostech, jichž život popisuje.

Látka není úpln propracována, jak také u takové spousty podaných údaj
nemožno; ale slovník je úpln spolehlivým pramenem, kteréhož se také

všeobecn používá.

Zivotopisun šlechtických rodin pidána vždy genealogicka tabulka,

která do pátého svazku bývala v textu, pozdji pak vždy ve zvláštní píloze;

panující dm habsbm-gsko-lothrinský má v šestém a sedmém svazku tináct

rodokmenových tabulek; v celém díle jest jich 347.

První svazek vyšel roku 185G., druhý 1S.37., pak rychle následovaly

ostatní až roku 1891. vyšel svazek poslední, šedesátý. AV. byl by málem
ani díla nedokonil: v únoru 1S91 nebezpen onemccnl, tak že od léka

Hlídka. 4 •
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již za ztracena prohláSen byl; tehdy byl práv v tisku poslední, šedesátý

~vazek, a sice tiskl se dvanáctý arch, kdežto rukopis byl až k archu

patnáctému dohotoven; teprve poátkem kvtna téhož roku zotavil se W. tak

dalece, že mohl opt pracovati; dne 3. ervence 1891 ukonil- celé dílo

tyicetileté práce (jak ku konci doslovu k poslednímu svazku praví.) Ku konci

^ * íiottlob! das ganze Wcrk ist nun zii Ende,

Es war daran, dass ich es nicht vollendo.

leh ganz allein schricb diese sechzig Bánde

!

Lexikonm lide ruhcn aus die Hiinde. (O. p.)

Z farní domácnosti. „Rozvoj" píše v . 25.: „Kdo stal se faráem
na fae sedmistové a pedstaví si, že jednou odejde a nieho nezanechá, a

že osoba ženská, která služb knze veškeren život svj obtovala, od svta
se odlouila, za všecky obti a služby, jež knzi konala, nejenom neddí, nýbrž

i posmch a potupu snáší, a nemá, kam by po smrti faráov hlavu na-

klonila, tu vru teba veliké obtavosti a velikého sebezapírání, aby ješt

která osoba ku knzi do služby šla. Jest tu teba njakého ústavu,
v nmž by tyto osoby na stará léta nalezly odpoinku a zaopatení. S ra-

dostí by zajisté njakou ástku ron ze svého služného na zízení a vy-

držování takového ústavu vnovaly. Bývá, abych tak ekl, ta hospodyn
po smrti faráov z fary vyhnána a nemá-li píbuzných, stojí ve svt
úpln opuštna." Stojí v pravd za uváženou!

Uhlí v elektinu bez parostroje a dynama promniti, podailo se

mstskému chemiku z Chicaga, Hugo Joneo\'i. Nedostatky parostroje jsou

známy, ztratí se i pi nejlepších strojích horka mezi 80 až 90
"/o . Tutéž

práci, jen že pi mnohem menší ztrát na energii mohla by vykonati batterie,

pi níž by se chemickým processem (na p. okysliováním uhlíku) vyvinovala

elektina. Takovou batterii, zvanou „uhelnou" prý se podailo vynálezci

sestaviti.

Tovární výroba kj^slíku. Prof. Pictet v Ženev pojednává o laciné

soustav k vyrábní kyslíku. Ve velkém hustii, chlazeném tekutým vzduchem,

se vtší množství vzduchu zkapalní a rozkládá tak, že lehí dusík plave

nahoe a mže býti odpaením odstrann, kdežto hustší kyslík zbude. Po-

honem asi 500 HP lze denn vyrobiti 14.000 m^ kyslíku a mohlo by se

ho tedy lehce v prmyslu upotebiti.

Ošetování ranných v bitevních árách. (O.) Léka systemi-

sováno touto novou organisací (18G9) na 3200, elar na 7000. K 47 po-

hyblivým, divisijním lazaretm náleželo 188 dstojníkv a úedník, 80<J

felar, 9000 nosi ranných a 9000 výpomocných sil. K váleným
lazaretm ítalo se 800 dstojníkv a úedníku, 2000 felarv a 21.000 muž.
Voz bylo u vojska samého 950, u divi.sijních lazaret 1400 pro ranné
a 750 pro materiál, u válených lazaret 2700 voz pro materiál.

Na bojišti sbírali nosii ranné a donášeli je na nosítkách neb dováželi

na lehkých vozích do obvaziš. Tyto lehké vozy, párem koní taženy, pojmou

po jednom sedícím a 4 ležících, kdežto vozy tžké, jakých se hlavn po

bitv k rozvážení ranných do nemocnic užívá, pojmou dva lehce ranné
a bud 8 tžce ranných sedících neb 4 ležící.
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Car Alexander II., velký reformátor a císa míru, zrušil nevolnictví

a zavedl 1874 všeobecnou brannou povinnost, ímž zase i organisace

zdravotnictví doplnna. Doplky organisace z roku 18G7 jsou: ku každému
pluku pidleni 4, k pluku kavalerie neb artiUerie 2 lékai. Mobilní lazarety

a divisijní lazarety zstaly, však pidleno jim po jednom divisijním a

8 jiných lékaích, dále po 16 felarech krom patiného pomocného personálu.

Nov zavedeny pohyblivé nemocnice, sestávající z více divisijních lazaretv

a zastávající službu tchto ve velkém. Válené lazarety zastaly. To stav

vci pi vypuknutí války rusko-turecké.

Každý divisijní lazaret vypraven tymsíními zásobami z léku a

obvazk, krom toho nahromadna reservní zásoba 21.000 obvazk. Jakmile

kde boj zapoal, muselo se z obvazišt odebrat nkolik felarv a léka do

bitevního šiku a vypomáhat plukovním lékam. Ranným poskytnuta první

pomoc zmínnými osobami a pro další dopravu bylo u každého vozu po

2 a u nosítek po 3 mužích pidleno. Krom toho zbývalo u každé setniny

nosi ješt reserva 78 muž. Svých vlastních nosi ml každý pluk

96 s 48 nosítky. Krom voz pro ti'ansport ranných zaízených, sebral se

v as poteby k tomu cíli i každý jiný vz (jako vozy pro zásoby a

pro munici).

Proslulý ruský chirurg Pirogoff kritisuje tato opatení jako nedostatená,

nebo povážíme-li, že jedna pší válená divise ítá 15.000 mužv a pravd
podobné ztrát}' obnášejí 20°/o :=: 3000, z nichž polovice, t. j. 1500 budiž

mrtvých, a z tchto musíme zase 700— 800 piítati k tžce zranným,
které nutno hned obvázati a odvézti. To nech odehraje se u nkolika divisí

najednou, pak pochopíme, že po bitv na Alm zstali nkteí ranní 5—

G

dní bez pomoci ležet. V této válce však bylo práv nutno odvážet rj^chle

své ranné, nebo padli-li Turkm do rukou, byli zohaveni a zabiti.

Dnešní organisace a rozdlení zdravotnictví jest u všech stát podobné.

V Rusku jsou ureni k prohledání' bojišt nosii od plukv a od divisijních

lazaretv. U pšího pluku (ze 4 prapor) jest 128, u jízdného pluku 48.

Toto mužstvo tvoí jednu setninu a 4 ety, každá eta po dou patrulách

(16 mužích) a 4 nosítkách. Krom toho jest nyní u každého pšího pluku

5 léka, 22 felarv, u jízdy jen 2 lékai a 6 felar. Povoz jest u každého
pšího praporu po jednom, v nmž mají místa 4 tžce (leže) a 1 lehce

ranný. Jeden vz uren pro lékárnický, jeden pro obvazový materiál.

Nosítek má každý prapor 8. Hned za bojujícími zizují se obvazišt a sice

zídí každý polní lazaret (u pšího praporu jest 1 polní lazaret se 4 lžky)
po jednom. ^Materiálu k tomu jest tolik, že mže každý pluk 80 ranných
zaopatiti. Na obvazištích se ranní toliko posilní a obvážou, pak se jich

chopí nosii (od pluku) a donáší je k hlavnímu obvazišti. Lehce ranní
odeberou se tam sami, se smrteln rannými se z obvazišt již nehýbá.

Hlavní obvazišt, pro celou divisi jedno, zízeno bývá divisijním

lazaretem. Tento lazaret pozstává ze 2 dstojník, 5 léka, 5 felar,
22 ošetovatel nemocných a 40 muž. Ku každému patí jedna setnina

nosi ranných s 239 muži. Zaízen jest lazaret pro 200 nemocných,

z nichž 80 pod stany a 40 na vozech umístno býti mže.

49*
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Setnina nosi má 17 vozu a O nosítek a podporuje nosie od
pluk v donášení ranných z obvaziS, k hlavnímu obvazišti. Hlavní obvazišt
zízeno bývá na vzdálenost 1000— 1500 metru, za obvazišti první ady.
Znatelno je ve dne dle vlajky ženevské konvence, v noci dle lucerny. Tu
rozdlí se ranní na oddíl lehích a na oddíl tžších poranní.

Byl-li ranný definitivn pevázán a nabyl-li dosti sil, odváží se do
polních nemocnic. Ku každé divisi náležejí 2 mobilní polní nemocnice. Polních
nemocnic existuje celkem 120, každá o 200 postelích. Tyto nemocnice
pejímají ranné z hlavních obvaziš, zaopatí je vším a zase dále všecky
do etapních nemocnic expedují a pak zase ku pedu posunuty bývají.

Každá nemocnice má 4 lékae, 9 felar, 4 úedníky, 8 jeptišek, G5 oše-

tovatel, 33 jiných muž, 25 povoz, 40 nosítek a velké stany.

Podáváme nárt projednaných ústav, jak za sebou následují

:

•— ára bitevní.

^ ^ -^

+ + +

Ý
Psobišt nosi rannyc-b (otl pluk

i nosi od divisijnícb lazaret).

+ Pední obvazišt (postavena polními

lazarety).

Psobišt nosi od divisních lazaret

a voz plukovních.

Hlavní obvazišt (jiostaveno di višním

lazaretem).

Odvážení ranných vozy divisníbo

lazaretu

.

Dv polní nemocnice.

Odpustky Porciunkulové 2. srpna. Koncem roku 1893. vyšla

v Piiíži kniha (datovaná již 1894): Vie de S. Francois Assise par Paul

Sabatier, Librairie Fischbacher, Rue de Sein 33, tedy Život sv. Františka

Assiského od Pavla Sabatiera (str. CXXVI a 418). Sabatier jest ohnivý

Elsasan neknz. O knize té mluvil v beznu 1894 pi jedné schzi „Alliance

francaise" v Praze lektor franiny p. J. jNIohl za pednášky své o novém
ruchu literárním ve Francii. Pravil tenkráte p. lektor Mohl, že ješt ped
pty lety by kniha s podobným nápisem od spisovatele širšímu obecenstvu
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neznámého nebyla nalezla snad ani sto tenáv. Avšak tenkráte (1894)

stalo 56 nco neoekávaného: za msíc byla rozebrána a musilo býti poízeno

druhé v}'dání. To bylo považováno tenkráte za známku nového proudu ve

toucím obecenstvu. Xebo Pavel Sabatier osvdil dílem tím nejen ne-

obyejnou obratnost slohovou, nýbrž i bystrou a písnou soudnost djepisnou.

Všechny posudky novin shodovaly se v tom, že Život sv. Františka z Assisi

od Sabatiera jest dílo oplývající mohutnou obrazností a pekvapující veliko-

lepou zevrubností. Sotva kdo vylíil nám podivné mravy a vznešené ná-

boženské nadšení oné doby tak vrn a živ jako Sabatier. Yelikolep tam

vylíena duševní podstata sv. Františka Seraf.; vrcholu jemnosti a ducha-

plnosti dosahuje Sabatier Kením istých duchovních vztahu sv. Františka

ke sv. Kláe. Popisy krajin a msta Assisi jsou pímo oslující. Pavel

Sabatier zdržoval se ped vydáním té knihy také nkolik nedl v Praze,

studovav tam rozliné prameny a mluvil o Praze vždy s nadšením. Ped
svátkem toho vehkolepého svtce chudoby nebude snad od místa uvésti

v .Hlídce" mínní Sabatierovo o porciunkiúových odpustcích.

Sabatier vnoval pvodu tch odpustk v dodatku své knihy zvláštní

kapitolu. O nynjší platnosti odpustk tch arci Sabatier ani nepochybuje

ani nedisputuje, ale zkoumá, zdali jest historické legendární tvrzení, že si

odpustk tch sv. František vyprosil dle zvláštního zjevení Krista Pána na

papeži Honoriu III. roku 1221. Sabatier upozorfauje, že již* Bollandisté po-

ukazovali na mlení svých životopisc sv. Františka v té vci. Dodává pak

Sabatier, že ani pozdjší životopiscové sv. Františka Seraf. ve 13. století

zcela nieho nepíší o tch odpustcích, a jinak nebyli úzkostlivými kritiky

"ljepisnými. Sabatier soudí, " že legenda o porciunkulových odpustcích povstala

teprve ve století 1-t. mezi r. 1330— 1340.; když totiž písní zachovavatelé

chudoby sv. Františka vidli se nuceni vystoupiti proti opouštní chudého

života, jak se dalo od mnichv u basiliky Assiské, poukazovali ím dál více

na lásku sv. Františka ke kostelíku „Porciunkiúe" a mezi milostmi v tom

kostelíku vyprošenými uvádli v horlivosti též milost onch odpustkv, a
milost ta teprve pozdji byla kostelíku tomu církví propjena. Protože

Sabatier v prvé kapitole dodatku djepisnými prameny dokládá pravdivost

svatých pti jizev vtištných do t§la sv. Františka, zdá se býti vrojatným
i pi \-ýklad pvodu Porciunkulových odpustkv, a bylo by dobe, kdyby
synové sv. Františka pvod Porciunkulových odpustkv, o jejichž nynjší

platnosti, jak ješt jednou opakujeme, není sporu, hloubji osvtlili nežli

to Sabatier v dodatku nartl Znamenitému spisovateli života svatých vy-

daného Ddictvím Svatojanským pod názvem „Církev vítzná", pražskému

farái Fr. Ekertovi, jist ušlo mínní Sabatierovo, nebo by se byl o nm
nejspíše zmínil ve IV. díle svého díla vydaném roku 1899. pi vypisování

tch odpustk. V. KOTKCH.

Klášterní knihovna na Monte Cassino Védy bývaly vždy hojn
pstny leny ádu sv. Benedikta vbec, zvlášt však v .kolébce" tohoto

ádu na Monte Caísino. Archiv a knihovna tamjší jsou toho nejlepším

dkazem. Archiv byl založen v 14. století, vlastn již sv. Benediktem.

asem rozšíil se tak, že po všech ztrátách, jež utrpl, po dnes jest nej-

zajímavjším na celém svt. Rozvoj pochopí pouze ten, kdo uváží, že ze
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Století V. chová 1, ví. 1, YII. 2, Vlil. 5, IX. 41, X. 37, XI. 210,
XII. 83, XIII. 13G, XIV. 120, XV. 84, XVI. 2G, XVII. 53, XVIII. 241,

a XIX. 120 manuskript. Roku 1681. byly všecky manuskripty svázány
v pergamen a v letech 17G4— 1770. vydán obšírný katalog od Placida

GianibattLsty Federiciho z Janova. Mezi archivalními manuskripty jest 1110
latinských, 250 italských, 6 eckých, 3 orientální, 3 španlské a 2 proven-

calské. 22 manuskript pojednává o liturgii, 85 o posvátném zpvu z dob
ped IG. století. Za vlastní zakladatele knihovny, po všech krádežích,

sluší jmenovati opata Theobalda a Desideria z 11. století. Po 400 letech

ítala knihovna jimi založená 5000 rukopis. Pak nastal úpadek, ježto

následovala doba klášterm zvlášt na Monte Cašsino, ježto jeho opaty

bývali jmenováni vtšinou milákové papežv, kteí mén bývali dbalí

zájmv kláštera a jeho pokladv — archivu a knihovny. Mnozí papeži

sami jako Pavel II. a Lev X. byli milovníky umní a roznniožovali hlavn
knihovnu vatikánskou; jiných knihoven se mén dbalo. Ba v této dob
zmizely z knihovny kasinské mnohé vzácné manuskripty na vždy. Dnes
ítá knihovna kasinská 18.000 svazk a patí mezi nejpednjší knihovny
italské. Nalézá se v ní 500 dl tištných v prvém století po vynálezu

Guttenbergov a 150 ze století 15. Z interessantních knih sluší, by uvedeny
byly : R a t i o n a 1 i s D i v i n o r u m c o d e x o f f i c i o r u m atd. (Vilém Dm-and
de Mand), tištná r. 1459. v Mohui od Jana Fausta (Fusta). — Lactan tii

de divinis institutionibus in Subiaco, poízená od nmeckých
tiska Konráda Sweynhema a Arnolda Panartze; druhá to kniha vbec,
jež v Itálii byla vytisknutá. S tiskem jejím bylo zaato r. 1463. a skoneno
29.. íjna 14G5. Mimo knihovnu kasinskou nalézá se tato kniha pouze ješt

ve Vatikáne, v Subiaku a v Berlín. První knihou, jež v Itálii tisknuta

byla, jest: „Donato pro puerulis*, již poídili zmínní Sweynhem a

Panartz ve 300 výtiscích. — Messale Monastico (dle ritu kasinské

kongregace). Subiaco 1506. — Titus Livius: Djiny ímské z roku

1472. — Expositiones librorum novi Testamenti od Mikuláše

z Lyry, tisknuté v ím r. 1472. Na míst pedmluvy jest otištn list ku
Sixtovi IV., v nmž tiskai (Sweynhem a Panartz) papeži oznamují, že celkem
této knihy poídili 12.575 exemplá, a si, ovšem velice taktn, ale hoce
stžují, že na tisk tohoto svého dvacátého osmého díla, vše obtovali a

snažn prosí, by papež jejich financím pomoci ráil. — Dialogy svatého
ehoe Velikého. Regule sv. Benedicta, speculum opata Bernarda,

v Benátkách, 1505 (Florenan Lukáš Antonín z Giunti). Jakožto dodatek

k této knize jest manuskript: Konstituce kongregace Santa Giustina z Padovy.
— Listy s v. Kateiny sienské z r. 1500., tištné od Aida Manuzia, —
Bibliotheka kasinská honosí se i velikým potem dl novjších, jako jest

na p. : sbírka nevydaných dokument z djni francouzských od ministra

Louise Fili})a de Salvandy. — Jedním z nejznamenitjších spisovatel byl Pavel

Varneried, djepisec longobarský a nejpilnjší spolupracovník Karla Velikého.

Tento uenec, známý pode jménem Pavulus Diaconus, byl vedle Marka Poeti

nejstarším, nejproslavenjším a nejuenjším mnichem casinským. Proto mniši

kasinští oslavovali pede dvma roky 1100. rok jeho smrti obzvlášt dstojným
a o nejvtší piet svdícím zpsobem, tím totiž, že nazvali zvláštní knihovnu



k úcté jeho založenou „Paulina". Benediktiny zapoatá akce vzbudila vSe-

obecný ohlas i pozornost; a dary ku založení této bibliotheky picházely ze

všech konin svta. Nejen katolické ústavy a vynikající italští uenci, ale

i cizinci ba sami protestante, jich university, korporace, císaové a králové

posílali dary. ilezi katolickými panovníky na prvém míst byl to císa náš

František Josef I., jenž daroval nejvyšším dvorním úadem v}'dávanou

roenku umlecko-historických sbírek nejvyššího císaského dvora i všecka

její pokraování. Císa Vilém I. zaslal „Monumenta Germaniae historica";

YiJém II., jakožto král pruský, 10 beden knih o 500 svazcích, jichž cena

obnášela alespo 5000 marek. Král saský daroval na podnt mnichovského

nuncia _Codex diplomaticus Saxoniae regiae". Jeho píkladu následovali

král wu-ttenberský, velkovévoda badenský a j. Mnoho universit, korporací

a státních úad obohatilo „Paulinu". Berlínská akademie vd darovala

Corpus inscriptionum latinarum (Mommsen), královský íšský archiv bavorský

200 svazk vdeckých knih; jDodobn uinily university vídeská a lipská,

bibliotheka drážanská a Lvova spolenost ve Vídni. Bibliotheka ^Paulina*

ítá dnes SO.OOO svazk a jest co nejvzornji spracována od Dr. Augustina

Latila, rodilého Francouze ; ai'chiváem jest znamenitý uenec prior claustralis

Dr. Ambrož Amelli. (Srv. „Kath. Kirchenzeitung* Solnohrad.) V. Oliva

Dražba autograf ve Vídni. Po nkolik již let bývá ve Vídni

'Iražlja autograf, kterou uspoádá závod Gilhoera a Rauschburga. Letoší

dražba, která byla v beznu, pvodcem i obsahem zajímavá byla.

Asi pldruhého sta ísel pocházelo se sbírky Aloisa Fuchsa, podízeného

úedníka, který roku 1S53. zemel; prodáno bylo za 6500 zlatých; ovsem
že Fuchs, který mnohem vetší sbírku ml, za celý život svj ixjlik penz
si neuspoil a všechny autografv píležitostn lacino skoupil. Nyní pi dražb
pomrn velkých cen se docíhlo. Tak prodán rukopis Jana Seb. Bacha
„Vergnúgte Ploissenstadt. Kantáta", 8 foliových stran za 990 zl. ; sopránová

árie z Gluckovy opery, 4 foliové strany za 402 zl.
;
poslední sbor neznámé

a dosud netištné píležitostné kantáty od Josefa Haydna, G fol. stran, prodán

za 290 zl. Od Beethovena byla tyi ísla: 1. Polonaisa pro vojenskou hudbu,

12 fol. stran, 310 zl. ; 2. nártky ke dvma písním: „Nur wer die Sehn-

sucht kennt" a „Kennst du das Land", 4 fol. str., 1055 zl. ; 3. a 4. vlastno-

runí dopisy, 210 a 120 zl. Od Mozarta prodán lístek s 9 notami za 64 zl.

;

lístek s 12' ádky za 180 zl.

Jako druhá ást prodána byla sbírka, která patila rodin Rossi-Angeli

a v níž hlavn autografv a rukopisy znamenitých muž dobe zastoupeny

byly. Zajímavo jest zvdti, jakých cen v tomto oboru docíleno bylo.

Xejdráže prodán byl dopis Rafaelv (Rafael Sanzio — z doby, kdy
po smrti Bramantov prozatímn stavbu svato-petrského chrámu v ím
ídil; list psán dne 16. ledna 1515) 1023 zl. Krom tohoto listu byl též

prodán msíní úet za práce v nkteré vatikánské svtnici, 210 zl. Uet, který

Bramante psal^ docílil ceny 120 zl., jsou to dva ádky na nepatrném a neúhledném

lístku papíru. Jak se ceny autograf mní, vidti z tohoto píkladu : dívjší
majitel této sbírky, Rossi, ml rukopis Petra Arona, hudebního spisovatele

z první polovice 16. století, o nmž málokdo nco ví; ml však takovou

radost z tohoto pokladu, že ho ani za 500 zl. prodati nechtl a nyní prodán
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byl, a má šest popsaných folio stran, za 42 zl. Ovsem rozhoduje asto
záliba pro domácí spisovatele a znamenité muže; tak na p. prodán ve

Vídni dopis Grillparzerv jedna strana za 95 zl., list Raimunduv, dv strany

za 85 zl , list nedávno zemelé tratredky AVolterové, za 1 3'5 zl.

Dle všeho bylo pi dražb též mnoho knží, protože autoíirafy církevních

osob mnohem lépe zaplaceny byly, než jinde, jako v Berlín anebo v Londýn.
Tak prodány listy papež: Julia II. a III., Pavla III. za 35 až 47 zl

,

Innocence IX. za 04 zl., Pia III. za 45 zl., Urbana VII. za 66 zlatých,

ehoe XIV. za 70 zl., Hadriaua VI. za 14 zl. Rukopis kardinála Allena

prodán za 02 zl., Bellarminv za 47 a 50 zl., Diego Ximenesúv za 20 zl.,

kardinála Yorka za 20 a 21 zl.

Velké ceny placeny též za dopisy svatých. Dopis sv. Vincence z Pauly
prodán za 510 zl, V Paíži roku 1884. prodán list téhož svtce za 200 fr.

9 ádk, které sv. Ignát z Loyoly psal, ale nepodepsal, prodáno za 365 zl.,

list sv. Alfonsa z Liguori za 165 zl., listy sv. Karla Borromejského za 70
a 80 zl., sv. Kateiny Ricci 78 zl., sv. Josefa Kalasanského 25 zlatých,

sv. Leonarda z Porto Maurizio O a 8 zlatých.

List sultána Bajazeta II. (1447—1512) benátskému dóžovi prodán
za 55 zl., listy vítze lepantského Juana Austria za 13 a 19 zl., dva
úty naší císaovny Alžbty (pouhé postscriptum) prodány za 9 a 10 zl.,

list arcivévody Karla Radeckému za 30 zl., list Josefa II. Kaunitzovi za

31 zl , list bavorského Ludvíka II. za 27 zl., vojen.ská zpráva, kterou

Radecký z válené výpravy roku 1814. za.slal, za 12 zl., rakopis Bismarkv
z kvtna 1848 za ISO zl., 3 ádky Ondeje Hofera za 96 zl., podpis

Hoferv 49 zl.

K vli zajímavosti podávám ješt ceny, které za autogray nkterých
známjších osobností zaplaceny byly. B. Franklin 95 a 121 zl., Kossuth 18 zl,

Wallensteinv podpis na váleném rozkazu 43 zl., A. Manzoni 17 zl, Belliniho

foliová strana notami popsaná 52 zl, nkolik list Berliozova pamtníku
21—32 zl, Brahms 20 zl., dva listy skladby císae Karla VI. 74 zl, etuda

a valík Chopinv 395 a 210 zl, Clementiho Canon 25 zl, nártek hudební

císae Leopolda I. 23 zl, hudební list z pamtníku Mendelssohnova 3'> zl,

z Rossiniho pamtníku list 70 zl, téhož dopis 6 zl, dv foliové strany

A. Rubinsteina 31 zl, hudební skladba A. Scarlattiho 100 zl, ti písn
Schubertovy 205, 326 a 390 zl, Verdi 52 zl, R.'Wagner 53 zl, S. Rosa
35 zl, Vittoria Colonna 210 zl, Mazarin 17 zl, Diderot 13 zl, Lucrezia

Este O zl, 235 listv a listin jednajících o rodin Este prodáno za

200 zl, 183 listin o rodin Gonzaga za 80 zl, celá dražba, která od 11.

do 10. bezna byla, vynesla 19.000 zl. (Srv. „Zeitschrift fr Bcherfreunde"
V. str. 118— 121, lánek od E. Fischera von Roslerstamm.) I. Zh.íxél.

Elektrický rychlovlak mezi Paíží a Brusselem, který z podntu
krále belgického bude ješt letos zaveden, bude se dotýkati Antverp a

Ostende a vykoná jízdu mezi Paíží a Brusstlem pouze za 2 hodiny a.su. Podnik
financován bude zvláštním syndikátem, v jehož ele stojí paížský Rothschild.

Francouzská vláda dala již ku pípravným pracím na území Francie povolení.

— ^OP
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Y Brn, 25. záí 1901.

Církevní zprávy. Katolické sjezdy minuly a nechaly dosti

rmutu za sebou, jenž kol nicli píbojem nepátelským byl nanesen.

Rozhlížime-li se ted po všem tom protestním ruchu, jest tžko ne-

pojmouti podezení; že byl z njakého spoleného ústedí organisován.

Bvl tak dokonale stejný"^ u všech stran, a to byla svobodomyslná,

radikální, i socialistická strana, která protest poádala. Strany tyto

jindy tak urputn proti sob stojící, najednou a zjevn a tajn spo-

jily "se k dílu „protiklerikalnímu". Není to sic nic nového, vidti je

spojeny na tomto poli. ale jejich jednomyslnost pece nebývá ani tu

tak dokonalou, jak byla te. Zvlášt- nápadným byl protest socialist

proti sjezdu katolík nmeckých v Olomouci. lovk by se pi nej-

menším tázal — co je eským socialistm (a jiných v Olomouci není)

po tom, co dlají Xmci a ti i oni I Z rázu a síly protest možno

snad velmi pípadn souditi o síle obojího táboru tu i tam. Z eské

protiklerikalní strany protest nemohl býti uspoádán ani v tomže mst,
v nmž konal' se sjezd katoHk. musil býti svolán v jiném mst!
A tu pes velkou sílu „národn" i -beznárodn" socialistického dl-

nictva a za úastenství nejlepších hlav a eník strany lidové —
dopadl obsažn i rozsažn bled. Xebo sehnati na námstí k takové

podívané z msta Prostjova — o 25 tisících obyvatel — kolem ty
tisíc divák, není opravdu ani prostední úinek. A venkov zastoupen

byl minimáln. — V Olumouei už protest sml se odbyti v míst

sjezdu samého. Ale byl též jen bezvýznamný; leda pro vystoupení

socialist jako strany proti nmecké radnici ml njaký význam

:

ruchem, jejž zpsobil, byl vlastn protinmecký a protiradniní, nikoliv

protiklerikalní — tmi bylv jen ei. a socialisté už jinak nemluví.

Protesty liberální a radikální v Olomouci vbec za e nestály, tebas

poádánv i se starokatolickou bohoslužbou a tebas jim sledovalo prý

na 70 odpad. Proti olomouckému sjezdu však dlužno vážiti pr.jtestv

obecních rad nmeckých mst moravsko-slezských, jež byly vlastní

a silnou celkem demonstrací protisjezdovou. ^šmecká msta moravsko-

slezská nejsou katolická, jak se ukázalo. — Le nejsilnjší a nej-

mocnjší protest uspoádán v Litomicích: v mst samém a tak

mocný a tak inu laný, že policie musila brániti vstup k místnostem

sjezdovým. Gradatio — vzestup od Cech k nmcm a od Moravy

k echám je tu zejmý..
Katolické projevv sjezdové, aspo zevn, byly všecky imposantní

— ovšem s opanvm vzmocnním síly. jakou vidíme u protest. Jiná

jest ovšem, díváme-li se na práci sjezdovou. V Kromíži jen nkteré

udborv bvlv na vvši representace celého eskoslovanského smru kato-
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lického. Resoluce vtšinou neznaí žádného pokroku proti resolucím

I. katolického sjezdu v Brn.

Le nejvíce ohlasu vzbudil vídeský sjezd knží (Clerustag),

vlastn e mons. Scheichra na nm pronesená. Radikálové nmetí
nad ní plesali, že je to zásvit nového reformaního hnutí v Rakousku,
ba i liberalové nmetí zaali se hrozit nového toho hlasu „vzpoury"
proti církevním vrchnostem. Obojí ovšem vidli, eho vidti a slyšeti

si páli — úastníci sjezdu sami ani toho úmyslu ani dojmu nemli.
Ee mons. Scheichra volala ovšem po náprav a to „in capite et

membris", ili nahoe i dole, ale proto ješt nehlásala vzpoury! Také
jeho výrok o reformním katolicismu jest zcela obyejným enickým
obratem. Pravil : „Reformní katolicismus má neprávem špatný zvuk,

akoliv je pravda, že by církev Boží reformovat chtli i lidé, kteí
by nejdív u sebe reformou zaíti mli."

Místo, jež asi nejvíce bodlo, bylo v ei jeho toto: Jsem toho

dalek, abych doporuoval proti dnešnímu ruchu proticírkevnímu jako

jedinou omluvu: špatnost svta. Nehleme poád jen na druhé! Hleme
také jednou na sebe! Proti nepátelskému svtu nevychází se ovšem
s necvieným šikem a nestaví se v elo vdcové, jichž se poslouchá jen

proto, že zrada je stanným právem trestána, vdcové, jimž se pinášejí

projevy lásky jen v gratulacích, úcta projevuje jen v pípitcích a kteí
jako nenahraditelní se oslavují jen v listech, které mají biskupskou

podporu a nebo jichž redaktoi se zajímají o „color violaceus". Umle
vypiplávat budoucí knžské kandidáty spomáhá nedostatku knží jen

zevn. V písm takový stav popisuje se slovy: „multiplicasti gentem et

non magnificasti laetitiam" (rozmnožil jsi lid, ale radosti jsi nerozmnožil).

Radost moje ze vzrstu klášterních bratí a sester, a zvlášt tyto množí

se zejm den ode dne, jest hypothetická. Kláštery a alumnaty neplní

se totiž jen z lásky ku Spasiteli, ale i z píin všelikých sociálních

zaízení. Mnohý studiosus obléká jen proto knžské roucho, že tatíkovy

peníze nestaily na jiné studium. Za as Lutherových jako živelní

pohromou se vyprázdnily kláštery, ponvadž scházela „vocatio posthuma".

Protož musíme my knží, chceme-li bdy doby zhojiti, zaíti vždy
a všude od sebe samých. A tcho nikdo nepopírá, bylo by to marno,

že jest mnoho nespokojenosti i pod rouchem knžským; proto se též

i oduševnní a nadšeni nedostává. Kdyby abiturienti gymnasialní vidli,

že ve všech srdcích knžských sídlí pravá láska k povolání, veselá

mysl a spokojenost, pak bychom nepotebovali žádných umlých pí-
stroj pro odchov knžských kandidát."

Také tenor jiných míst ei Scheichrovy nesl se tím duchem,
jaký i jinak z jeho innosti žurnalistické a poslanecké znám jest:

mluvil proti závislosti církve na státu, proti státnímu póruníkování,
proti tomu, že stát církve užívá ku svým úelm, ale tam, kde by ji

ml hájit, nechává ji na holikách; také nedostatek vážnosti k vlastnímu

stavu, servilnost a honní se za úsmvem panským vytýkal sluhm
církve, vysokým i nízkým.
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Jeho konený návrh na reformu katolicismu byl ten: aby hledli

ne semináe a klášterní školy zakládat a v nich odluováním od svta
vychovávat z hoch už budoucí knze, ale na svtské školy hledt
dostat své lidi, svtské uitele pravé dobré katolíky, kteí by o ná-

boženský výchov dbali. Katolické knžstvo nesmí prý se státi kastou,

musí míti pirozený dorost, jenž se všech stran a vrstev lidu se dobírá.

Kdyb}' takovýmto zpsobem už mly se všecky rány zahojit, to

by u nás musily býti zlaté asy. Ze jsou v eských krajích mnohem
lepší pomry než v nmeckých, je pravda. A jsou tu semináe, pece
alumnaty bývaly, aspo ped nkolika letj^ ješt, peplnny žáky
externími. Byla to dobrá známka ducha náboženského v lidu i mládeži,

škoda, kdyby to mlo pestati, ale je už to všecko to dobré? Z jiného

pramene prýští nesnáze církve a ruch proticírkevní. Ovšem monsign.

Scheicher žádá „ reformationem in capite et membris~. Ale blížeji této

nápravy neoznail.

Ka sjezdu knží vyneseno na povrch i nkolik jiných stesk a

požadavk, jež v nové dob zaínají býti aktuální: žádána národníe
bohoslužebná, zrušení patronátu, štoly a podobné známé i od nás a

odjinud. Sjezd usnesl se budovati na pevné organisaci všeho knžstva
rakouského (bez rozdílu národnosti) a zídil spolek pro obranu knžstva
proti pomluvám a urážkám. Mons. Scheicher ješt ve zvláštním refe-

ráte pojednal o tak zvaném bohatství církve v Rakousku, doloživ

statistickými lídaji píjem, jenž na jednotlivé osoby z kléru a ehol-
ník pipadá. Le takovými údaji nedá se nic dokázat: že by všichni

eholníci a knží byli bohatí, nikdy nikdo netvrdil ani z nejzarytjších

nepátel. Ale bohatství jednotlivých ústav církevních píchá od jak-

živa a bude píchati do oí všecky ty, kdož církvi budou nepízniví.

A toto bohatství jednotlivých úadv a ústav církevních se nedá od-

disputovat. Jest tu a jest všem zejmo. Statistická data vypadají proto

vždy jako vytáka. Teba lidem také nco piznati Lépe je snažit se

dokázat (a moci to i ukázat!) lidem, že bohatství v rukou církve jest

pro spolenost Štstím.

ísásledkem všech tch sjezd, jak se olomoucký „Rozkvt"
obává, bude prý sesílenv boj proticírkevní. sesílenv až v hotový „boj
kulturní*. ,, Katolická vc má ted mnohem tžší postavení, než mla
ped sjezdy. Tof jsou následky pvehy a tak zv. pouliního náboženství.

Ze ke kulturnímu boji jednou dojít musí, to bylo jisté, ale že se vy-
dupal tak pedasn, je chybou, která celý zápas jen ztíží. Proto jest

nutno, pokud možná výbuch toho boje oddálit a v tichosti (ne vyzý-
vavými demonstracemi) pipravovat se na nj: pstováním katolické

vdy, pstováním katol. umní, pstováním katol. intelligence, prohlu-

bováním skutené zbožnosti."

Pochybujeme, že by sjezdy zmínné byly co uspíšily. Nmci už

dávno i ped nimi byli stejn rozštpeni na dva od sebe oddlené tá-

bory: katolický a protikatolický. Tento vytrumfl heslem „los von Rom"
už dávno ped sjezdy, a sjezdy ruchu toho jisté neposílí, neposílí-li ho
némecko-išské marky. Na eské stran pak pochybujeme o prognosi
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na Morav kulturní boj nepovstane, a v echách jsou z dosahu sjezdu
kromížského : liberální strany eské mají jiné vci na starosti než
kulturní boj, a také by dnes v dob velkonmeckého ruchu s ním
u lidu nepochodily! Protiklerikalními pak stejn byly už jakož i budou.

Vzpružina celé protiímské ag-itace stále je víc a více
zejmá: jsou jí protestantské a velkonmecké peníze. Na celou tu

agitaci „los von Rom" vydáno už na devt milionu marek, jak sám
jeden protestantský list („Magdeburger-Zeitung'') piznal. Rozpoteno
na 16.000 odpadlík, vydá na jednoho skoro 600 marek (vlastn na
13,000, vydá pak 700 marek). To jsou ovšem drahé „oveky". A kdyby
aspo možno bylo íci, že vtší ást z toho obnosu padla" na zaízení
evangelických obcí (stavbu far, chrám a vydržování pastoru i kaza-
tel), ale nikoliv; vt:ší díl té summy ztrávila agitace a prémie agitá-

tor! Za devt milion ostatn by každá jakákoliv náboženská obec
byla získala takových nkolik tisíc pebhlík.

Mají-li se vci tak, skoro aby ml lovk s hospodáského stano-

viska radost nad tou celou akcí! Peníze plynou do kraje a nemoralnost
celé té akce brzy bude prohlédnuta tu i tam. Jen že v Nmecku budou
asi o jednu nadji chudší a miliony budou pece jen už ty tam. Rídí-li

se naše vláda ve své shovívavosti k ruchu „los von Rom" jen touto

poouchlou radostí, aby Prusko honem jen co nejvíc penz poslalo, pak
je to finann prozíravé ministerstvo, jakého ješt Rakousko nemlo.

Dle zprávy obou církevních rad, vyznání augsburského (luteráni)

i helvetského, pestoupilo letos za první pololetí 2819 osob z ka-
tolictví ku luteranství a 216 z katolictví k helvetství (z jiných církví

jen 129 k luteranství a 30 k helvetství). Církev katolická ztratila tak
za první pololetí 3035, z toho 1735 v echách samých (1365 muž,
1057 žen a 583 dtí pod sedm let). Jelikož r. 1899., když akce „pry
od íma" zahájena, pestoupilo 6047 osob a r. 1900. 4699 osob, získaly

z katolicismu ob církve protestantské za ti léta 13.791 osoÍd. Letos
tší se Wolfova „Ostd. Rundschau", že dosáhne se prý cifry 10.000.
To by ovšem musilo v druhém pololetí pestoupit 7000 osob, a aby se

tak hromadn pestupovalo, to by musily i marky z íše ješt hojnji
plynout.

Pecházení k helvetské církvi není asi následkem nmecko-radi-
kalní agitace. Helvetské obce jsou vtšinou eské, a tu také vidt mezi
pestouplými vtšinu žen (107), málo muž (87), skoro žádné dti (22).

To znaí, pestoupení dalo se nejastji k vli satku, kdy njak}^
bohatý helvet pevedl katohku ku svému vyznání.

Jelikož „bacillus evangelicus" ádí nejvíc v severních a západních
Cechách, zanášejí se asi v rozhodujích církevních i státních kruzích
myšlenkou o novém rozdlení, upravení azízenídiecesívechách.
Aspo jen odtud mohou povstávati neustále ty povsti, o rozdlení
diecese pražské a litomické a zízení nových diecesí jedné i dvou
nmeckých a jedné eské. eské listy všech stran jednomysln protestují,

aby církev v echách ídila se týmže mítkem národnostn-politickým
a rozhraniov^acím. jímž se ídí politické strany. Bojí se pedevším
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O pastoraci a o náboženský výchov (liber, listy jen z národ, stanov.)

eskvch menšin. Le o tvto, jak Národní Listy v ísle ze dne 3L srpna

dokaz^ují píklady, i dnes je velmi slabo nebo nic postaráno. Oprávnným
žádostem eskvch vncích bojí se církevní úady v nacionalních n-
meckých místech vyhovt, nebo aspo tím jest jaksi i o eské menšiny

postaráno, kdvž zastává duchovní správu knz eského jazyka mocný
nebo dokonce rodem Cech. Ale i tyto pípady jsou už ídké. Obava
však jest, že potom by jich vbec nebylo. A kdo vil? Která pak

diecese a který alumnat v Rakousku dnes jest bez eských kandidát,

kde se bez nich obejdou!? Musí je ^zíti a rádi je berou, vždy svých

nemají, a eský knz se svou skromností a horlivostí nejen doma, ale

i mezi cizím lidem apoštolskou službu koná tak dobe, ne-li lip, jako

knz sourodý.

Víc než msíc tvoila záležitost charvatské koUeje v Eím zlobu

dne pro Rakousko i Itálii. „Dalmatští'* kanovníci a laici obsadivší

násilím kollej a svrhnuvší rektora Pazmana netšili se sice dlouho

svou usurpovanou vládou, nebo úady italské je vypudily. Ale dlouho

to zase trvalo, než úady italské se rozmyslily, jak vc urovnat. A to

zase zavdalo podmt k agitacím: jak v Itálii tak v zemích jihoslovanských.

Zahraniní úad rakouský, tebas doznal výtek s obou stran, z katolické

(..Vaterland"j že je slabý a neumí hájit práv íše, a z liberální, že

propaguje s]avismus(Ii a klerikalismus, zachoval se šetrn a rozvážn.

Ježto celá aífera byla víc tragickokomická než vážná, bylo dobe
pednést svj nárok pesn a dát jižním vzboueným m^-slím se uklidnit.

Italské úady zprvu skuten zdálo se že celou vc rozpedou na
konflikt, ale na konec se stalo Rakousku i Vatikánu po právu. Vinníci

sice osvobozeni, ale kollej vrácena rektorovi k úelu z Vatikánu

ustanovenému. U nás leda v jižních slovanských zemích zaal konfiskaní

a policejní apparat pracovat vší silou, když schze a listy zaaly píliš

oste hájit práva charvatská á stigmatiscvat vlašskou nespravedlivost.

Ale na konec zase ozvali se ješt Srbové, a sice úední ernohorský
vOlas Crnogorca", který uráží se nad tím, že kollej nazvána v breve

papežském charvatskou, a pece pidlenv k ní i diecese srbské, jako
barská, jejíž biskup nese název „primas Serbiae". Proto prý z barské

diecese nebudou moci posílat nyní své kleriky do kollej e charvatské,

jako díve je posílali do illyrské, kterýmžto názvem nejen Charváte,

ale i Srbové se zahrnovali. Keni to ovšem pravda.

V diecesi krcké vykonána nedávno diecesní synoda, po dlouhé

pestávce, se vším tím apparatem obadním, jaký z dávna pedepsán.
Celá synoda svolána podle toho k tomu, aby se uspoádalo nkolik
prvod a peetlo nkolik dekret. — Co s takovými synodami dnes?
Skoda asu a škoda penz!

Dne 17. záí zemel terstský biskup Ondej Maria Sterk
ve 74. roce vku, pronásledován nenávistí vlašských irredentist až do
hrobu. Bude to zase boj — a teba tak i tak. Nelišného lovka sotva

bude lze vynalézt a kdvbv, bude to pece jen rodem Slovan — protože

jen Slované mohou býti nelišni! — Tedy zase píina pro „pány jihu",

It



734 Rozhled.

aby ho znovu pronásledovali. A vyslovený národovec a té i oné strany,

psobit bude v rozdráždném kraji tom i mimovolné samo neštstí.

Ovšem vláda je tu vinna nejvíc, ponechávajíc násilné menšin zvli ve
všem. Mons. Sterk je druhý už od italianissimu v pravém smyslu slova

uštvaný a umuený biskup (gorickému kardinálu Missiovi inili totéž).

Bohužel, že muili ho nejen liberali a židé, ale i vlastní knží vlaští!

V Rušuku vysvcen na coadjutora biskupa k pomoci biskupovi
nikopolskému mons. Doulcetovi mons. Jacquets. Diecese rušucká má
kolem 12.400 katolík (latinského obadu). Vedle tohoto biskupství
jest v Bulharsku ješt vikariat latinský, soiijskoplovdivský (sídlo

a seminá je v Plovdiv). Mimo to má Bulharsko ješt jeden vikariat

sjednocený, rovnž i v Macedonii je vikariat pro jednocené Bulhary,
jichž jest v každém vikariat asi 15.000. Svatý Otec Leo XIII. když
zizoval macedonský vikariat (1883), veliké nadje kladl v unii tuto,

doufaje, že bude razit cestu sblížení mezi církví latinskou a pravo-
slavnými na Balkán. Le pírstek sjednocených na ten cel\' as není
vlastn žádný.

Sjezd italských katolík v Tarent bude v historii

sjezdové pro Itálii aspo jedním z úhelných. Vyšla z nho, i vlastn
mla vyjíti svorná jednota obou tábor : starého konservativního a

mladého kes. demokratického. Smíení nastalo na zvláštní zakroení
Sv. Otce — staí se k nmu sjezdem svým nijak nechystali, ba na-
opak bylo se co obávati tím vtší rozluky. Na sjezde ješt sem tam
propukla neshoda mínní, nedvra na ob strany, ale ochotou a po-

slušností vše urovnáno. Pro starý smr to znamená vlastn porážku,
ale te vlastn už jen v umínnosti. Po poslední encyklice Sv. Otce
„o kesanském demokratismu" stále se ješt ani se slovem ani se

smrem nemohli smíit, podncováni dokonce v odporu svém prý jedním
z nejvyšších hodnostá kurie. K encyklice pidáno tedy pímé vyzvání.

Mladí mají horlivost, svžest, ale i moc a sílu a zdárnou psobnost už
za sebou, staí mli jen nkolik urozených jmen a jejich suitu ovšem;
pinesou tudíž mladí mnohem vtší fond do spolené domácnosti.

Kardinal-viká ímský (Respighi) rozeslal jtalským biskupm
okružník o vysílání klerik na studie do Éím a. Dvojí nesnáz
znovu se tu vyskytla, pes to, že záležitost už díve dv kongregace
kard. upravovaly. Pedn biskupové italští posílali na Gregorianskou
universitu mnohdy tak nevhodný materiál, že nebylo možno s ním nic

poíti. Proto v list okružním radí kard.-vika, aby se posílali jen lidé

nejschopnjší a odbyvší aspo pedbžná studia gyranasialní. Sic jinak

že je to zbytené maení asu a penz. — Jiný zloád jest ten, že

mnozí theologové poád ješt pomíjejí napomenutí, aby bydleli v n-
které z kollejí pro rzné národy zízených, nebo aspo v nkterém
z klášter. Na privátních bytech mnohdy velmi nevhodných djí se

pak všelijaké zloády. Tímto heší nejastji italští klerikové, kteí
uchylují se v ím radji ke známým a píbuzným než do kollejí,

jichž výlun pro Italy zízeno asi deset. Také z jiných národ tito

„vagantes" se rekrutují, ale jen velmi poídku.
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Francouzské kongregace, práv nejpamátnjší a nejzná-

mjší, nepodrobily se zákonu o autorisaci a vysthovaly se: zvlášt

o benediktiny v Solesmes a spíznných domech, jakož i o kartusiany

v Grande-Chatreuse, známém to míst svou výrobou šartrésky, šlo oby-

vatelstvu i vlád. Vláda vzkazovala jim konen, dávala je pemlouvat
církevními i svtskými úady, aby zstali, le marn. Odchodem
kartusian ze Savojska ochudí se celá ona horská krajina. Benediktini

solesmesští vybrali si Anglii, benediktinky ostrov anglický u Francie

Wight, kartusiani pak Španlsko, totéž Španlsko, jež na pokyn z Paíže
tak se bylo proti ádm rozzuilo, jak ani ve Francii nejhorší nepátelé

jejich toho neuinihl Odchodem benediktin rozbit také známý útulek

spisovatelský v Ligugé; romanopisec Huysmans vrací se do Paíže, také

ostatní, co s ním se do Ligugé uchýlili, rozcházejí se do soukromého
života. Le všichni vlastn se domnívají, že nesthují se na dlouho.

Ostatn veejné mínní i píznivé druhdy ádm a nepíznivé tím

spíše, obrací se už proti sthujícím se mnichm, odsuzujíc jejich vzdor

proti zákonu, že nechtjí žádati za autorisaci ani ti, kteí k tomu
zpíma vládoor byli vyzváni. Vytýkají jim nepíchylnost k vlasti a

nelásku ke krajanm, jež opouštjí — tak lehce. Píliš politickým není

ti.to dobrovolné a mnohdy i nepotebné sthování! Lepší dojem a více

sympathií v lidu by bylo eholím získalo, dáti se pronásledovat a násilím

vyhánt! Muenická slavozá jest lepším doporuením než politický

trumfl Zbavili také vládu nejchoulostivjší úlohy, jíž se obávala a podali

jí ješt dobrou .výmluvu:, sami utíkají, my jich nevyháníme, naopak
vstíc jsme jim vycházeli.

Víc než „reformovaný katolicismus" hlásá nedávno vyšlá kniha

francouzského Anonyma, dle všeho knze, i aspo nkterého ze skupiny

.,abbés évadés", „la renovation religieuse", náboženskou obnovu,
tedy ne reformu ale obnovu, a to obnovu ducha náboženského vbec.
Ale jaká je to obnova! „Kesanství není spoleností ani náboženstvím

ve vlastním smyslu, nýbrž je to pouze stav duše. Jakéhokoliv vyznání

lovk jest, i nemá-li vbec žádného, mže býti kesanem, žije-li

podle písných zákon lásky, spravedlnosti a pravdy. Kdožkoliv iní
dobré, jest kesanem inu, i kdyby vící ho považovali za neznabožce."

Jak vidt interkonfessionelní indifferentismus, vyznávání všeobecného

bezbarvého kesanství, jaké už v Chicagu na náboženském sjezdu

hájil a dosud ve svém list hájí a hlásá abbé Gharbonnel. — Francie

v poslední dob plodí velmi mnoho literárních pokusv o nové ná-

boženství a polemik proti starému, ne však v protináboženském njakém,
materialisticko-socialistickém, ale jakémsi mystickém smru.

Jest to ten „neochrétianisme'', jaký se ped desíti lety ohlásil

i v literatue a literárním svt nkolika zvunými jmény, z nichž

Brunetire, Vogiié, Coppée a Huysmanns ješt náleží mezi nejupímnjší.
Hledání nového náboženství stalo se literárním smrem, jenž

duchy ne spojil, ale roztíštil. Jedni hledajíce vrátili se do lna kato-

licismu, odkud byli sami uprchlí, le ostatní zstali po rznu rozprášeni,

každý se svým hloukem, každý jako veleknz se zástupem vících.
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Nový literární život francouzský má ráz pravého sektaství: ne smry,
ale sekty jsou to. A ráz tento skoro zpovšeehnl: od literátu pešel
na ostatní vrstvy, stal se módou: módou, nad níž zprvu sic v katolických

kruzích plesali, jež však ted" ukazuje se ím dál osudnjší. Jest to

m y s t i c i s m u s pýchy a pevratu, ne ten starý mysticismus pokor}-

a poslušenství, jaký církev korunovala uznáním, ba i etnými kanoni-
sacemi jeho nositelv a nositelek.

Vda a umní. Dne 8. záí pipadly šedesáti ny Dvoákovy,
jež národní divadlo pražské oslavilo zvláštním veerem, a v dozvuku
jeho provádí Cyklus oper Dvoákových, z nichž mnohé zrovna jakoby
v zapomenutí byly upadly. Domácí i cizí listy za té píležitosti pinesly
posudky dosavadní innosti Dvoákovy, vytýkajíce jeho význam jako
svtového genia hudebního. Ve vídeské dvorní opee pipravují na
zimu jeho „Rusalku".

Károdní divadlo mlo v poslední dob nkolik nepkných affair

se svými „umlci", kteí vyvízali se ze závazk svých ped asem a

bezprávn dávajíce se angažovati jinde.

Konen založena jednota eských žurnalist jako spolek
odborov stavovský. Dosud mli eští žurnalisté pouze podprný
spolek, i lépe eeno fond. Na venek zastoupení jednotného nebylo.

Proto na mezinárodních sjezdech žurnalist nebýval také eský tisk

(jako na píklad polský) zastoupen. Bývali pojati eští žurnalisté pod
široký souhrn Rakouska. Nyní tedy i eský tisk bude se presentovat
individuáln a samostatn.

Poslední íslo „Živy" replikuje na zvláštní názor v „Naší Dob"
pronesený, o experimentálních naukách pírodních. Žádá
„N. Doba" totiž (hovoíc o idealismu ve vdách pírodních za píleži-

tosti Marešovy knihy „Idealism a realism"), aby vdy pírodní neroz-

ptylovaly se v jednotlivých faktech a experimentech, nýbrž podporo-
valy jimi pouze danou zásadu, danou soustavu. Aby experiment byl

dokumentem theorie tedy a ne drobtem, z nhož se teprv nkdy nco.
po pípad nic nevybuduje. „Živa" (prof. chemie Raýman) vidí v tom
celý moderní smr našich mladých pírodozpytc : jsou naklonni
k blouznní pírodovdeckému. Pro pírodovdu jsme neuinili my Cechové
skoro nic, ale máme tu smlost, že filosofujeme a pochybujeme
o oprávnnosti výzkum a smr výzkumných —^ v cizin. Proti to-

muto smru co nejvydatnji bojovati, prohlašuje „Živa" za svj pední
úkol. Sic si jinak vypstujeme snílky a diletantské povídaly.

—

I tento svj smr mladí naši pochytil v cizin. Všude se roc'!

znovu jakési -ideální nazírání na všechno, ekl by lovk dekadentství
ve filosofii a vdách. Starší materialismus se pejedl, a duchové za-

potáceli se do druhého extrému. Zdravý sted je tžko nalézti. Jen že

velké národy západu mají vedle svých spekulujících a filosofujících

synthet veliké ady muž „drobné práce". U nás pak dle názoru

i
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-Živy", a každý to potvrdí: tchto je málo a oni se množí, protože

práce jejich je zajímavjší pro n i publikum i a lehí I

Ruští výtvarní umlci od tech let provádjí extensi umní
svého, poádáním lidových výstav. Letos v záí uspoádána druhá
taková výstavka ;prvá: 1898), jež nad prvou vynikala veUkou hojností

zaslaných dél umleckých (kolem 300), jakož i zastoupením nejzname-
nitjších jmen domácích. Ale kdežto na prvou pišlo na 67.000 lidí,

druhá jest mnohem slabji navštívena, takže do konce (29. záí) ítá
se jen asi na 40.000 návštvník, pes to, že vstupné ureno jen na
5 kopejek. Dle všeho výstava lidová, a hojn obeslána, pece pro

svou jednotvárnost obecenstvo nevábila. Jak jistý kritik petrohradský

podotýká, bylo tu pece jen málo vcí. jež lid zajímají: málo námt
náboženských (a ty špatn, pro lid aspo, pojaty), málo historickvch,

ba i málo 2:enr. Nejvíce vystaveno podobizen všelijakých sleen a
paniek, v roztodivných polohách, na židlích a na sofách, na stromech
i na oblacích, obleených pkné i škared, nebo vbec ne, dobe i ne-

dobe provedených. Jakoby mladé ruské umní zavíralo se a vrcholilo

ženskou podobiznuu i snidiíl Nejvíc ješt se líbil laciný lidový katalog

s illustracemi po 9 kopejkách.

Výprava malíe Borisova na Novou Zemi vrátila se dne
23. záí do Ruska. Výprava veze mnoho nártk a studii severní pí-
rody, ale i mnoho poznatk a výzkum pírodozpytných. obchodních a

meteorologických.

Nákladem anglické spolenosti biblické ^"yjde prvni lidovou
eí psaný m a 1 o r u s k v peklad bible. Poízen nebožtíkem
spisovatelem rusínským P. Kulišem. jehož z ásti ješt nedokonenou
práci dokonil Iv. Neuj Levickij. Lvovská sjednocená konsisto pe-
kladu neuznala a nechtla vydati, tudíž vdova po Kulisoví uchýlila se

k anglické spolenosti. — Na Ukrajin zadali opt nkteí literáti

rusínští o povolení, abv smli vydávat rusínské listy. Tak
zmínný I. N. Levickij žádal o dovoleni vydávat literarné-belletristický

msíník „Prom'' (Paprsek j a D. Rjabošapka zase liter. -belletrist.

týdenník .Dnpr*. Oba listy psány by byly ist malorusky. Více

nadje má na dovolení jiný žadatel, jenž uchází se o dvojsloupcový

list, na jednom tisklo bv se rusky, na druhém malorusky.

Karlovecké -Brankovo Kolo" v ísle 34. hovoí o nejpopular-
nišich literárních vvtvorech srbských a jak dnes jinak se

populárnost ieví než díve. Po Dositijovi a jeho spisech, jenž zlidovl

hlavn pro ídkost srbské knihy, dobvli si nejsnáze populárnosti n-
kterými písnmi svými Branko. Zrnaj. Jakšié, jakož i Národní Písn.
Také Matavuljovi zdailo se svou povídkou „Fra Brn" udeiti na
lidovou strunu, takže jména humoresky té všeobecn ve spolenostech

a v život zdomácnla a dávána podobným jedincm. A povídkami
získati takového zlidovní jest už hel Vedle písní nejlépe se to daí
dramatm. S jevišt velikou sílu mla na lid dramata: ^^o] na Ko-
sovu", „Saéurica i Subara". .,Seoska lola". „Djida" a j. Le to už

jsou starší útvary. Z novjších zaíná si všeobecné slávy a popular-

Hlídka. 50
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nosti zjednávati „Ivkova Sláva" Sremeva. Pvodn povídkou šla už

z ruky do ruky, když však povídka ta pepracována ve veselohru,

dávána ješté s vtším úspchem. Spisovatel sám vida takový úspch,
znovu veselohru svou pepracovává. Konen uvedena i barvami na
plátno: nejcharakteristitjší osoby její Kala, Capa. Sika, Jole a j.

i celé skupiny konen pak objevily se též na pohledkách . . .

Greorgi Bajdanov upozoruje v nedávno vydaném spisku bulharském
(Bi.lgarskaja narodna psenj) na stránku hudební, jež dosud

u bulharské písn od sbratel zanedbávána. Sbrateli byli totiž

vtšinou cizinci a ti neroznávali dobe rázu hudebního, jenž také úzce

se s eí a rázem zpváka pojí, že jen nejcvienjší domácí ucho
dobe ])Ostihne jemné odstíny pednesu a melodie. Nápvy národních

písní bulharských zachovaly si prastarý ráz hudební a jsou tudíž jako
historická památka velmi vzácný. Navrhuje tedy spisovatel, aby pro

lepší uchování všech nejjemnších nuancí, uitelé, kteí by chtli

sbíráním národních písní se obírat, vyzbrojeni byli grafofo: y. které by
zachytily zpv národního zpváka a tak uchovaly i se vší rázovitostí.

V Abob, kdež objeveny zbytky starého sídla bulharského, pokrauje
se dále v kopání, jež vede krajan náš prof. Skorpil; objevy zakládá

penžn vláda a archeologický ústav ruský v Caihrad, jenž se jich

spolu úastní.

Porodniní léka berlínský Dr Sternberg uveejnil v odborném
lékaském asopise (Zeitschrift fiir Psychol. und Physiol. der Sinnes-

organe) své výzkumy s dítkem bez mozku narozeným, jinak

vyvinutým. Dítko žilo 10 dní, což stává se ve velmi ídkých pípadech
za takového zmrzaení. Zkoumána chu dítka: sladkým, kyselým,
hokým a slaným roztokem, jenž pouštn na jazyk prostednictvím
šttiky. Dítko pi sladkém roztoku poh^kalo a neuhýbalo, pi kyselém
a hokém však stahovalo tváiku, odvracelo hlavu a vyplivalo roztok.

Podobn pi slaném roztoku dítko sevelo ústa, nepolykalo a bylo ne-

trplivo. Dítko bez mozku inilo všecko to, co iní dti s mozkem a

teba už vysplejší, nepíjemný pocit chuti vybavil tytéž reflexní

pohyby, jaké vybavuje u zdravého a normálního lovka i u dosplého.

Jiných funkcí smyslových nebo duševních nedá se ovšem na takových
dítkách zkoušeti. Sternbergv doklad o úplné funkci smyslu bez mozku
u dítek jest první literárn použitý a zjištný.

V Berlín konati se ml tohoto msíce sjezd „léka laik".
Jedná se ponejvíce o „kneippiany", pívržence všelikého vodního,

vzduchového a jinakého léení. Jest nepochybno, že sjezdu súastní se

i nkteí lékai z povolání. A mezi lékai diplomovanými jest takovéto

laické léení ve velké nenávisti, a sjezd uvítán jako výsmch vd
lékaské na poátku 20. století, pece neschází mezi lékai muž,
kteí od discipliny a vdy odstupují a hledají nové jednoduché cesty

léení, jež v nkterých pípadech zrovna zázran se osvdují. Vidno
ze všeho toho, že lékaství jest pece ješt víc umním než vdou, a

každé umní mívá samorostlé ctitele a pstitele, jimž se stejn dobe
daí jako akademicky vzdlaným, aspo v úzkém oboru!
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Novoyorským lékaem Dr. Lumbardem vynalezený velmi jemný
teplomr na meni tepla tlesného zjistil nkteré díve už

známé zjevy fysiologické. Tak konstatováno, že ženské tlo jest vždy
teplejší než mužské, prmrem o ^/^ i V2 stupn. Rozdil snad mnohdy
klesá na minimum, ale neshledáno pípadu, že by v týchže okolnostech

a pomrech tlo ženské bylo mén teplé než mužské. Také temperatura

dítek shledána o celý stupe vyšší než u dosplých. Cim dít mladší,

tím rozdíl v temperatue je vtší. Také není teplota na obou stranách

tla stejná. Levá strana jest teplepši než pravá. Ovšem rozdíl jest tu

k nepoznání malinký, ale pece vždy zjistitelný.

První Nobelova cena za vdecké práce udlena dvma lékam:
dánskému professoru Nielovi R. Finsenovi, jehož methoda léení lupu

a kožních nemocí erveným svtlem v jeho ústav dodlává se zname-
nitých výsledk a jest tudíž trvalým obohacením vd}^ a úlevou trpícímu

lidstvu -7- a ruskému lékai Pavlovu, jenž znám jest jako slavný

fysiolng, zkoumánim vyživování lidského proslulý. Cena jest 200.000
korun pro každého z vyznamenaných. — Jak už díve jsme sdlili:

o cenu nesmí se nikdo ucházet — rozhodí komisse vybírá ze širokého

vdeckého, literárního a humanitního svta sama.

Zajímavých zkušeností o teplot nejvyšších vrstev vzdu-
chových došel Dr. Teifferenc de Bort, správce stanice povtrnostní

v Trappes ve Francii. Vypustiv na pl tetího sta malých balon
se samoinnými zaznamenávajícími nástroji, dostal tak velikou adu
pozorovaných údaj, z nichž pak prmrem mohl usouditi už s bez-

peností o tom i onom zjevu jako zákonném: té i oné teplot jako

normální. Ve své zpráv zaslané akademii vd v Paíži tvrdí nejdív,

že do výše 10 kilometru jest zmna teploty na zemi dle roních as
také patrná. Údaje differencialní platí ovšem jen pro stanici Trappeskou.
Tu rozdíl stední temperatury v protivných poasích (lét a zim)
tvoí 17 stup na zemi — ve výši 5 kilometr však už jen li^j
stupn — ve výši 10 kilom. jen 12 stup. Tak v lednu byla v Trappes
stední temperatura 09 (nad nullou); ve výši 5 kilom. —- 19 st. (pod
nullou); ve výši 10 kilom. — 52 st. V msících beznu a dubnu jest

zima v onch výšinách vzduchových ješt o nco vyšší! Teprv v er-
venci zejmé jest jakési zahátí i vrchních vrstev vzduchových. V ervnu
bylo ve výši 5 kilom. ješt — 17 stup, ve výši 10 km. — 51 stup;
v ervenci pak ve výši 5 km. bylo — 9 stup, v záí nejtepleji, totiž

— 7-2 st. Ve výši 5 kilom. už nikdy temperatura nevstoupne nad bod
mrazu: kolísajíc od— 7"2 do — 21*8 stup bhem roku. Ve výši 10 kilom.

nejteplejší msíc jest rovnž záí; tu teplota obnášela — 41"8 stup.
Maximum pak totiž — 538 stup je tak nízkou teplotou, jaká na zemi
samé vbec pozorována. Nejvtší zima pozemská jest tudíž i nejvtší
zimou 10 kilometr nad zemí. V lét nutno v Trappes vystoupiti

3600 m., aby se došlo bodu mrazu, v zim jen 100 metr do výše.

Nov vzplanuvší hvzda v souhvzdí Persea po n-
kolika dnech skoro naisto zmizela, a tím dala hvzdám teprv novou
hádanku o své podstat. Zprvu zdálo se pirozeným vysvtlení, že hvzda
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vnikla v husté prostedí a tením se vznítila (i prostedí se vznítilo^

srazilo a uinilo ji viditelnou), nebo srazila se tlesa dv a slila v jedno

se zvýšenou teplotou. Le tu zblednutí a mnní svtlosti nové hvzdy
zdálo se nevysvtlitelným. Le hvzda pozorována bedliv dále. A došlo

.se zatím k jiným pekvapujícím i-bjevum. Dne 2L srpna paížský
hvzdá, známý Flammaríon oznámil, že pi fotografování hvzdy shledal

ji obklíenu mlhovinou as 6 minut v priímru mící. Hned druhý den
po tom 22. srpna ješt než zvdl o objevu Flammarionov professor

\Yo1í v Heidelberku uinil dva snímky téže „Novy Perseovy . Na
jednom snímku shledal totéž co Flammaríon. na druhém však Nova
Persei byla v tak istém okolí jak ostatní okolní hvzdy. Tím byl

uveden na myšlenku, že mlhovina povstává nedokonalostí skla, což i

novými pokusy (zakrytím objektivu z polovice) dokázáno. Následkem
toho však došel professor AVolf k tomu závru, že paprsky z Novy
Perseovy jsou toho rázu, že refraktory je rozptylují: nejsou pro n
zízeny. Svtlo Novy jest totiž zelené a hvzdái na Pulkové hvzdárn
Blopolskij a Kostinskij shledali zvlášt ve spektru mnoho ar silnvch

na míst spektra zeleného a fialového, a spektrum Novy je vbec
slabé. Tím zpsobem vysvtlena jest i mlžina, v jaké spatil ped devíti

lety professor Barnard v Americe nov zjevivší se hvzdu v souhvzdí
vozky. Na plotn fotografické professorem Wolfem shltdány však pece
.slabé stopy dlouhé, táhlé mlžiny od Novy Persea asi pt obloukových
minut vzdálené. Tím by se snad pece potvrzovala domnnka, že zásvit

hvzdy povstal tením, jakému vydána byla pi prchodu njaké hustší

mas.sy. Tak také i meteorv procházejíce ovzduším naším zazáí.

Lyonský hvzdá André oznámil na jae tohoto roku, že zpozoroval

pravidelné stídání svtlosti na nedávno objeveném planetoidu „Eros"
památném i tím, že velmi eliptická dráha jeho iní jej v nkterých
dobách obhu nejbližší k zemi naší planetou. Tuto zmnu svtlosti

možno by bylo piísti tomu. že Eros je dvojitou hvzdou; otáení
obou tles a pokrývání jednoho druhým bylo by píinou zmny svtlosti.

Jelikož jednotlivé fase jsou nepravidelný a v píliš krátké dob po sob
následují (80. 91, 78, 66 minut, což se opakuje), byl by tu zvláštní

zajímavý systém. Po Andréovi obrátil na sebe Eros proto zraky a po-

zornost i jiných hvzdá. Zmna svtlosti a z ní odvozená dvojitost

i trojitost a vícelennost nebeských systém hvzdných jest jedním
z nejkrásnjších a nejvtipnjších objev pozorovacího dmyslu lidského.

Výsledky letošího pozorování zatmní sluneního na
Sumate, kamž vypravena trojí výprava (ruská, anglická a ame-
rická) jsou zajímavý. Pozorování vztahuje se vlastn vždy jen na tak

zvanou „koronu" slunení, to jest vnec svtelný, jenž záí z tlesa

sluneního samého. Letos, jako ve všech letech minimální teploty, ili

minima skvrn sluneních, jest korona obzvlášt krásné podoby s paprsko-

vými význanými pásy na rovníku a paprskovými vjíi na pólech.

Letos však zpozorována zvláštní porucha v .,koron" té, jež nevycházela
jak jindy ze slunce samého, ale zdála se pocházeti ze zevnjšku, nebo
aspo píinu míti v koron samé. Ze studia zjevu toho doufají hvzdái

i
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dopíditi se zevrubnéjiich védomosti o povaze a podstat ^koruny
slunení.

Zemeli ve svt slovanském: V Tiílise zemel Ivan Iv.

Svdncov. v literatue známy pod pseudon. „Ivanovic". Na
jevišt literární vystoupil v Oteestvenných Zápiskich 1882 povídkou

„Pišel da ne tuda". maje už 32 léta. V letech 1897—1898 vydal

ti svazky povídek ze života úedník venkovských mst. Osoby jeho

povídek jsou málo živé. ale jinak z knih jeho vane teplota a srdenost.

Jako moralista snaží se autor vnuknout svým tenám, že jsouce

malikými lidmi, v mezích svých malikých dél nemají zapomínati na

ideály svého mládí a dle sil mají hledt provádt je v život Jeho

positivní typy iní dojem obvejných smrtelník, snažících se po dobru,

ale nemajících dosti sil k uskutenní snah svých. — 8. (21.) srpna

zemel F. E. Romer. hospodáský spisovatel a organisátor i povzbu-

zovatel zemdlského racionálního hospodaení na Rusi. Vloni povolán do

ministerstva zemdlí za redaktora publikací úedních tohoto ministerstva.

— 13. (26.) srpna v Jalt zemel spisovatel Grigorij AI Matet
v 49. roku vku svého. Ukoniv studia gvmnasijni. byl uitelem, pak
podnikl 1 872 cestu do severní Ameriky, již popsal v kresbách „Po
bélu svtu". Vrátiv se do Ruska, byl ..cestou administrativní'' bez vy-

šetováni uvznn a vypovzen na Sibi, kdež napsal nejlepší kresby

své ze života sibiského: „Vtoraja pravda". „Mirskoje dlo^ a

„^Iv pobdili". Vtší jeho romány nejsou tak originální, ani tak

propracovány jako sibiské kresby. — 3l. srpna skonil samovraždou

i'L nervové podráždnosti) „polský Bérenger''. jak ho nazvali, Mikuláš
Biernacki (pseud. Rodoé). satirik a básník. Narozen 3. ervna 1836.

byl z prvu statkáem u Varša\^', pak v západní Halii, pozdji spolu-

majitelem tiskárny' a vydavatelem listu „Tydzie'"'. Posledních 20 let

však nechav všeho samostatného podnikání byl úedníkem vzájemné
pojišovací spolenosti ve Lvov. Od r. 1873. zaal uveejovati své

písn veselé, žertovné. Šlehající spoleenské vady a chyby. Vydal do

let 90tvch: „Piosnki i gawedy humorystyczne". „Piosnki i satyry" a

„Satyry". — 22. záí zemel v Krakov romanopisec polský Ignác
Maciejovski (pseud. Sewer. nar. r. 1834.). Zaal svou literami

innost v pozdním mužném vku. ale už jako hotový, dokonený a

vyhranný literární charakter. Psal povídky, romány (Nafta. Szkice

z Anglii. Biijecznije kolorowa. Biedronie a dramata (Pojedynek szla-

•chetnvch). Zemel nad rozpracovaným dramatem „Duch czasu'', jejž za

nkolik dní slíbil odevzdati editelství Ivovského divadla. Z Anglie,

kdež prožil svj mladý vk. pinesl si silný ton demokratismu a lásky

k lidu, jež zraí se v jeho dílech i v jeho život. Spisy jeho jeví silný

zolovský naturalismus, ale bez toho kalu a hrubosti, jež sriesl do svých

prací Zola. Sewerovu „Naftu" porovnávají s „Germinalem" Zolovým.

Z národního hospodáství. Od polovice ervence vzbouil zrovna

veškeré veejné mínní: politické i hospodáské, prmyslové i obchodní
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návrh nového celního tarifu pro Nmecko. Jako poslední dobu
velmi asto v Nmecku, návrh dostal se pedasn zneužitím úedního
tajemství do tisku: pinesl mnohé podrobnosti z nových sazeb štutt-

gartský list „Beobachter", také anglický list jeden byl v držení vládního
návrhu. Vláda nmecká vidla se proto nucena, dív ne^- chtla, vy-

stoupiti se svým návrhem z úkrytu. Návrh pekvapil v Nmecku i ve
státech okolních. Oekáváno sic, že vláda vyjde mnohým páním n-
meckých agrárník vstíc, ale neekáno, že pjde tak daleko. Celní

tarif v návrhu vládním po form své sestaven podle rakouského a
francouzského schématu: všecko zboží rozdleno na I 9 tíd, zemdlstvím,
a to obilninami poínajíc a hodinami a nástroji koníc; položek ve
všech tídách vyjmenováno 946. Starý tarif nmecký sestaven byl dle

abecedy, zboží šlo bez tídní za sebou od „a" do „z". Také novou je

specifikace, rozlišování pi každé tíd a každém odvtví i každém druhu
zboží všech tch odstín, jež pozmují tržní pomr, podle jakosti,

jemnosti, hotovosti, látky a pod.). Le tato formální zmna nebyla by
nikoho z klidu vyrušila. Pekvapení leželo jinde, a sice ve zmn
soustavy smluvní pi obilninách a ve všeobecném znaném zvýšení sazeb.

Vláda totiž pistoupila na návrh agrárník zavésti minimální
tarif, agrarníci jej žádali ve všem, vláda jej zavedla jen pi hlavních

tyech obilninách: pšenici, žitu, jemenu a ováu. Dnes užívá se pi
smlouvách obchodních trojího zpsobu: bu stát bez ohledu na cizinu

ustanoví si sazby podle zdání a poteby domácích producent, neba
podle potebnosti státní kasy, to autonomní celní tarif (Rusko, Spojené
Státy, Španlsko, Portugaly) nebo stát ustanoví si všeobecný tarif celní,

ale smlouvá se s okolními státy, iní jim rzné slevy a žádá od
nich vzájemn zase jiných úlev; má tedy dva tarify, jeden generální

a ostatní (obyejn též jeden ale i více) speciální ili smluvní (Rakousko,
Nmecko, Švýcary, Belgie, Itálie a j ); nebo konen urí se ada cel

jakožto nejnižší sazby, pod nž stát za žádnou cenu nesestoupí, a mu
sousedé poskytují úlev sebe vtších, a ada cel nejvyšších, jež platí

pro státy, které s ním nesmlouvají, tyto tarify pak slují minimální a

maximální (Francie, Skandinávské st^ty). Odtud patrno: nejmenší volnost

pi smlouvání je v prvním pípad, jest to stav vbec nesmluvný,
hospodáský boj; vtší volnost, ale jen dvojí jest v tetím pípad; tu

se smlouvajícímu státu ekne „bud" anebo"; v druhém pípad na-

stává teprv pravá volnost smluvní. Pi urování cel státy mohou si

dle libosti a poteby vyhovt. Prakse sic i tento zpsob tak zvanou
klausulí „nejvtších výhod" svádí na pípad tetí, ale ne zcela. Smluvený
totiž tarif s jedním státem, je-li výhodný, platí sám sebou i pro ostatní

smluvn státy; takže ten volný tarif smluvený stává se pak vlastn
minimálním, ale až po uzavení smlouvy. Akoliv bývají výjimky:
jednomu státu povolí se ješt njaké „extra" ve zpsobu zvláštní

„klausule" (na p. naše „vinná klausule" ve prospch Itálie).

Abv tedy nmecká vláda pi smlouvání s okolními státy nešla

píliš nízko a cla na zemdlské plodiny nesnížila, kdyby sousedé
toho žádali nabízejíce jí zas jiné výhody, proto agrarníci žádali aby

i
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se urila cla už naped a prohlásila za minimální, pod nž by už

vláda pi smlouváni nesestupovala. Tím by ovšem volnost vlády byla

obmezena. Vláda by ped sousedy pedstoupila pak s návrhem: to
jsou naše sazby nejnižší, nižších už za nic nikomu povoliti nesmíme:
co vy za to dáte":' To se rozumí, že na takový návrh sousedé budou
podávati co nejmí: pestane smlouvání, slevování a vzájemné ústupky:

strany se proti sob postaví .,s pevnými cenami", každá si urí co

nejvýš možno a nastane pak škemrání a soení druh na druha, že staví

tarif nevýhodný.
Vláda nmecká pijala tedy minimální tarif jen u ty

obilnin. Clo na obilí zvýšeno a to dosti znan a zvýšená cla tato

prohlášena za minimální. A nad n je.št postavena pak maximální cla

pro ty státy, s kterými není smlouvy, nebo s ktervmi propukne boj

celní. Maximální cla rovnají se obyejn už skoro zákazu. Tak zvýšeno

clo na pšenici s 35 marky, na minim. 56 marky a maxim. 6'5 m.,

na žito s 3 5 m. na minim. 5 m.. maxim. 6 m.; na jemen s 2 na
minim. 3 a maxim. 4 marky; na oves s 28 na minim. 5 a maxim. 6

marek, na jeden metrický cent.

To 'edv dvojí úpor: zvýšeni cel a ješt ureni minimálního tarifu.

L ostatních druhu zboží už jen navrženo zvýšeni cel ale ne tak pevné,

že by se od nho po as smipuvání nemohlo ustoupiti a sleviti s nich.

Zvlášt veliké zvýšení cel navrženo na hospodáské prmyslové výrobky,

hospodáské plodiny. dob\'tek a na dobytkáské výrobky. Také lesní

plodiny a výrobky znané stížený. Le nemén pekvapilo, že i sazby

na prmyslové výrobky mnohdy velmi znan zvýšeny a to i na takové

prmyslové zboží, jež se nemusí báti konkurrence z ciziny (papír,

chemikálie, optické pístroje).

Dojem, jejž návrh v prmyslových a obchodních kruzích v Nmecku
zpsobil byl velm.i nemilý, za hranicemi pak velmi podráždil nynjší
smluvní státy. Nejvtší ást nov navržených vysokých cel obrací se

proti Spojeným Státm. Rusku a Rakousku i Uhrám. Agrarníci nmetí
pak dlají rovnž nespokojené, nebo zvýšení cel považují za nedostatené

a pak trvají na tom, aby všecka cla na zemdlské plodiny a výrobky
bvla upravena jako minimální.

Xnietí prmyslníci na vývoz pracující chovají nejvtší obavu,

že za takových sazeb celních ztratí Rusko. A toto bhem posledního

období, kdy vstoupilo ve smlouvu s Nmeckem, zaínalo býti ím dál

výhodnjším tržištm pro nmecký prmysl. A na ruském tržišti má
se též nmecký prmysl co báti soupe: soutžiti s ním mohou: naše

íše, Anghe, Francie. Belgie, velmi výhodn, nebo námoní cestou

o nco vtší vzdálenost mnoho neváží; ba dokonce i zmohutnlý pr-
mysl Spojených Stát aspo v nkterých odvtvích dobe by mohl
konkurrovat a také konkurrujel Nejmén strachu mají ješt o tržišt

v naší íši; ta jest na Nmecko odkázána a tak^ s ním pirozen
i f>bchodn spojena, že žádný jiný stát ileda malé Švýcary) Nmecko
tak snadno nezastoupí. Agrarníci nmetí ostatn vdouce, že prmysl
práv o tyto dv zem Rusko a Rakousko nejvíce naíká, svolovali
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Že mohou se jim poskytnouti výhody v jiném, jen aby nu cla obih". dobvtek
a nkteré plodiny a výrobky (chmel, slad, dívíj zstala v navržené
výši. To zna), slevovali by na úet jiných a v tom, o ani Rusko
ani Rakousko nestojí.

Pro naše zem má dležitost zvýšení cla: na jemen, slad, chmel,
mouku, otruby, devo ezané, papír a na dobytek i všecky dobytí
výrobk3\ Uhry zvlášt nad clem na mouku a dobytek hoekují. U nás
pak a v Uhrách jak pirozeno nejvíce zase zemdlci podncují vládu,

aby na zvýšení nmeckých cel odpivdéla stejn zvýšením cel pr-
myslových, aby |)evností svou a hrozbami se své strany pohnula
Nmecko k povolnosti. A pece ped vydáním návrhu celn>bo naši

i nmetí agrarníci byli jedna duše a jedno tlo Naši totiž opakovali
vše po nmeckých: stavli tytéž požadavky (o dvojitém tarifu, zvvšení
všech tch cel zemdlských co v Nmecku) a pomáhali jim tmitéž
dvody. A te najednou, když by se požadavky nmeckých agrárníku
mly z ásti splnit, žádají zvrácení celého plánu. Nyní najednou zdá
se, že jim nebží už o splnní programu celního, jejž sami vydali
stejn s nmeckými agrarník3\ nýbrž o udržení dosavadního tržního

postavení naší íše. Udrží-li se však dnešní postavení naše vi Nmecku
na úkor prmyslu a na prospch zemdlství, rozumí se že prmysl
bude žádati udržení zase svých posicí na východ a jih, jež nejsou na
prospch zemdlství, ale za to prmyslu skytají náhradu. U nás rána
z Nmecka padší byla by tedy jakž takž duchy uklidnila a osvítila.

Zejmo, že potebují se jeden druhého: prmyslník i agrárník, aby své
výhody navzájem vyrovnávali.

Postavení prmyslového západu: Aglie, Francie. Belgie by se ani

po novém celním tarifu nezmnilo. Státy ony postiženy byly jen ne-
patrn zvýšením cel prmyslových už proto, ponvadž dnes Nmecko
kupuje od nich jen to, co naprosto nevyrábí, nemže nebo nestaí.

Ovšem byla by však dobrá píležitost zavésti takovou výrobu, ale to

nastane dalším vývojem nmeckého prmyslu bez toho samo sebou.

I odtud ostatn ozvaly se hrozby, zvlášt z Anglie, že také mohou
obrátiti tlustý konec proti Nmecku, bude-li teba.

Nejmén lekaly- se Spojené Státy, pro nž a proti nim povstala

celá ta nová obchodní politika v Nmecku. Svou silou hospodáskou
i po zvýšení cel nmeckých- troufají se uplatnit na tržišti nmeckém.
Nebojí se, že by njakou posici ztratili. Ostatn te Spojené Státy
uživše dosti ochrany svých obranných autonomních tarifa Kinleyova a

Dingleyova už zaínají pomýšleti na nižší smluvné tarify. A za njakou
tu slevu myslí si budou mít Nmecko pece jen zas hned u svých
nohou Jim pak už nmecký prmysl, myslí si, že neuškodí.

Naopak západ prmyslový projevil spíše radost než nevoli nad
obchodním obratem v Nmecku. Nový tarif vvtlaí nmecký prmysl
z mezinárodního tržišt, nebo stíži mu konkurrenci, i kdyby žádný
stát Nmecku zvýšení cel neoplatil: už proto, že zdražením poteb
životních zdraží se veškerá výroba v Nmecku. Anglie a Francie pak,

i
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iimž prmvsl nmecky zaíná bvti nepohodlný, pijaly by takovéto

samovolné seslabení jeho velmi ochotn.

Le otáže se mnohý, pro práv všecko tak upírá zraky své

k obchodní politice Nmecka V Což je,Nmecko jedint)U íší na svte,

kamž možno zboží vozit na prodej? Což je snad už nejsilnjší hospo-

dáský stát v Evrop V Xeni Rusko vtši a silnjší? Není konen
Rakousko- Uhersko skoro rovn tak obirdlené a silné jako Nmecko V

Píiny jsou hlavn dv: jedna, že Nmecko mlo práv od r. 1891.)

vedle Anglie a Belgie nejliberálnjší politiku obchodní z vtších evrop-

ských stát. Le Rakousko-Uhersko a malé balkánské státeky mly
politiku stejn píznivou i ješt píznivjší, proto druhá píina jest

skutená, veliká zahraniní tržba Nmecka : ohromný k o n s u

m

cizího zboží, takže jeho koup v cizin už skuten nco znamenají.

Jen Anglie pevvšuje dnes absolutním konsumem svým Nmecko.
A kdyby Anglie najednou zaboila od své svobodné tržby na pole

ochranáství. bvl by poplach ješt vtší. Obnášíf zahraniní tržba 1900)

dovoz i vývoz jednotlivých vtších stát: Anglie 19.980 mil. korun
v tom dovoz 12 836 mil. korun). Nmecka: il.9fio mil. korun 'vtom
dovoz 66(38 mil. korun. Spoj. vStát: 11.626 milion korun (dovoz

4175 mil. korun;. Francie: 8 146 mil. korun dovoz 4232 mil. korun).

Belgie: 3762 mil korun (dovoz 2038 mil. koruní. Rakousko-Uherska:
3.39.3 mil. korun (dovoz^ 1683 mil. korun". Ruska: 3203 mil korun

dovoz 1454 mil korun). Švýcarska: I8l6 mil. korun i, dovoz 1030 mil. K).

Konsumní síla Nm*ecka jest dle tohoto poradí patrná. Všecky
ostatní státy a tebas s obyvatelstvem mnohem etnjším, jako Rusko
a Spojené Státy, zstávají daleko za Nmeckem., Roku pedešlého
55 milion nmeckých obvvatel konsumovalo více cizího zboží než

200 milion obyvatel Ruska a severo amerických Spojených Stát.

Pomrné na poet obyvatelstva svého, jest nejsilnjším spotrebovatelem

cizího zboží Švýcarsko, na to Anglie a Belgie a pak Nmecko. Konsum
nmecký jest tedy schopen dalšího vývoje, a-li nebude jako francouzský

upadat i zstávat na stejné pomrné výši. Le této stagnace a tím

mén úpadku nemcžno se do Nmecka nadáti. Jest pravdpodobno,
že v Nmecku spoteba cizího zboží, která v loni vydala skoro za sedm
miliard, vzroste v budoucím smluvním období do 19 4) nejmén na

obnos 10 miliard. — Není. proto divu, že sousedm velmi na tom záleží,

jakou tržebni politiku tento mohutnv konsumní stát zahájí.

Dalo by se velmi dlouho mluvit o sjezdové práci hospodársko-

socialní. nebof prázdninové msíce, ervenec, srpen a záí jí pinesly
velmi mnoho. Le na sjezdech nám nejbližších v oboru tom bud pracováno

slab v Kromíži) nebo nepodáno nic nového. Tak veliký manifestaní
a organisaní rolnický sjezd velehradský v programu svém shrnuje

jen to. co už asto na katolicko-národních a kesfansko-socialnich

schzích a sjezdech peneseno. Nemá se tím nikomu žádná výtka

initi. Tam. kde veškerv praktický život se zastavil na mnoho let jako

v našem zákonodárství a i v ž vosti spoleenské — není ani teba ani

možno rozvíjet dál a dál nové rozhledy — tu musí se opakovat stále
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tytéž požadavky. Mimo to, jako všecky programy t) dlávají: kupí
vedle sebe mimotní i hlavní požadavky, jen aby mnoho povdly: není
v nich synthese, pouhé nahromadní, nkdy i gradatio in infinitum —
stupování do nekonena.

Ke svému letošnímu sjezdu všerakouskému ve Vídni socialisté

spravovali svj programm. Mnohé požadavky starého hainfeldského
programmu na každém sjezde znova pevalované a petvoované i do-
plované se pežily, pestaly býti aktuální, vynoily se za to nové
okolnosti. Proto sociální demokracie na letoším i budoucích sjezdech
asi bude se ohrožovat, t j. bude asi jako v Nmecku nekonených,
k niemu nevedoucích debatt, nebo zvlášt v hospodáských a sociálních

pomrech opuštní kommunismu a theorie o zproletarisování i chudnutí
všech vrstev spolenosti znamená tohk, co pustiti hlavní známku z pojmu
socialismu. — Také sociální demokracie nmecká v Lubeku ešila zásadní
otázky jedny v theorii, zmínný totiž rozpor mezi Marxismem a novými
pomry života (názor Bernsteinv). jakož i dležitjší praktickou zásadu:
o nezávislosti odborových spolk na politickém vedení. Tento rok mli
socialisté dva dlouhé a prudké boje vnitní: politické vedení strany srazilo

se s odborem sazeským v Sasku a s odborem zednickým v Hamburku.
Na obou stranách hájily odborové spolky— ovšem též socialistické usnesení
odborové sdružení proti zvli a pehmatm politického vedení, jež v obou
pípadech projevilo mínní, jaké jevívají ve sporech dlnických —
nejzarytjší buržoové a kapitalisté. Touha socialn-odborových spolk
nmeckých vymanit se z vedení politického sdružení jest už stará, ale

dosud cíle se nedobojovala a letos také ješt asi nedobojuje.
V Krakov kcnán v druhé polovici záí sjezd prmyslový, jenž

ml dáti hospodáskému životu Halie nový základ a podnt. Probrány
v referátech všecky dležitjší otázky všeobecné i zvláštní a zvolen
stálý výbor pro vedení akce další. Ježto hlavní úkol sjezdu byl vy-
maniti Hali z hospodáské nadvlády západu, byl sjezd i komisse jím
zvolená ním podobným, ím byl náš eský hospodáský sjezd a
národohospodáská spolenost na nm ustavená. U nás bylo mén
ueného apparatu, ale organisace vymyšlena a založena lépe; výsledek
pece však nebyl nijakým. Nepochybujeme však, že haliský sjezd

výsledek míti bude aspo ten, že na mnohá scházející odvtví se upozorní
a mysli nerozhodné povzbudí.

Letoší žn obilní dopadly prmrn v Evrop he než vloni,

v xA.merice ásten skvle, ásten he pro náhle nastalá vedra
a sucha. Nejvtší pohnaná stihla nkteré kraje nmecké a velmi etné
kraje Ruska. Akoliv neúroda ruská není letos naprostá, nýbrž jen
ástená, pece zasahuje takový ohromný pás jižní a východní Rusi
jakož i pobaltické kraje, že letoší rok bude náležeti mezi nejhorší

v Rusku. Hladu z roku 1891. a 1897. snad nebude, ale za to nedo-
statek dosti citelný bude v selském lidu tak všeobecný, jak málokterý
z rok pedešlých. V^gma Rusko letoší rok pinesl tudíž obstojný
dostatek obživy, což ponkud aspo zmírní krisi prmyslovou, ohlásivší

se skoro ve všech státech s vyvinutjším prmyslem
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Školství. Sjezdový ruch rozeil hladinu veejného života

více než léta jiná. Pro nás zajímav<'m byl zvlášt sjezd delegátv
„Ústední jednoty uitelské" v Tišnov konaný, kdež konen došlo

k srážce bezohledné mezi „mírnými svobodomvslníky^. vedenýriii idi-

telem Slamníkem a „pokrokovými" uiteli, vedenými iditelem Ulehlou.

Boj pruijký nabyl nepkného rázu osobního a skonil rozpuštním
schze Éiditel Slamnik odstoupil. Ze dojde k takovým koncm, dávno

jsme pedvídali. Éekli jsme, že pan Slamnik sklidí boui hned ten-

kráte, když sel vítr : dav rozkaz, aby uitelé katolického smýšlení,

jakmile projeví své pesvdení pistoupiti ke spolku katolických uitel,

byli nectn ze všech jednot vyloueni. Nyní pesvdil se, že radika-

lismus je zbra dvojsená. Snad bude nyní s družinou svou vyhojen

z illusí svobodáských a uzná, jak prozíravými byli ti, kteí v uitel-

ském spolku katolickém zídili mírným živlm útulek a stedišt nezibytné.

Nemén zajímavo bylo jednání o školských vcech na

obou sjezdech katolických v srpnu a záí konaných. Na eském sjezde

v Kromíži školské otázce vnována jedna ze slavnostních eí (pro-

mluvil ji naduitel p. Kadlák) a v odboru školském vcn, vážn a

smrodatn projednány vci školské zpsobem opravdu pozoruhodným.

Referáty podah: naduitel J. Apetaur: o škole obecné, editel L. ervenka:
o škole mšanské, odborný uitel Jemínek: o výchovu zanedbané mlá-

deže, prof. Fr. Schindler: o náboženství na školách stedních, kand.

prof. A. Drápalík: o vysokých školách. Abychom ukázali, jakým smrem
vvbudován katolický progamm školský, uvádíme zde v plném znní
pijatou resoluci o školách vysokých, v níž se praví:

1. Žádáme, aby studentstvo eské všech vysokých škol užívajíc

své akademické svobody whýbalo se za nvnjái tak vážné doby všem
proudm, jež na vášni nebo na neuvédomlosti byvše založeny, nejen

všelikého vdeckého základu postrádají, nýbrž zhusta i tendenní lži

šíí a šlechetným a vznešeným snahám studentstva jen k necti jsou.

2. V píin „akademické oslavy M. Jana Husi", která v po-

slední dob každoron se koná, žádáme kati'], studentstvo všech vy-

sokých škol, abv nepodporovalo ani hmotn ani mravn tohoto proti-

katoliekého hnuti svých kolleg jinovrc, sdružených ve „spolku

evangelických akademik Jeroným", nýbrž aby díve Husovy spisy

etli, dobu husitskou nestrann, na základ všech pramen studovali

a dle výsledk tohoto vdeckého, všeliké pedpojatosti a vášn pro-

stého bádáni k husitskému hnutí se chovali.

3. Žádáme onv katolické posluchae vysokých škol. již nepozbyli

dosud víry sv. Václavské, aby sdružili se ve spolek katolických

akademik, v nmž by navzájem se poznávali, ušlechtile pobavili a

porokovali o rozliných otázkách se stanoviska katolického, pracujíce

tak nejen k utužení u víe sebe sama. nvbrž i k záchran tch ne-

.šastných kolleg, již o sv. víru oloupeni byli. Spolky, pokud takové
již existují, žádáme, aby jevily alespo snahu po innosti, ku které

jim stanovy právo dávají, a kterou od nich katolická veejnost žá-

dati mže.
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4. Ježto studium filosofie jest poslucham všech akult pro život

nejen velice užiteno^ ale i potebné, žádáme, aby všichni dle možn(;sti

filosoíii se obírali, vnujíce, jak vzdlancm sluší, povinný zetel filo-

sofii kesanské.
5. Aby pak v této soukromé snaze podporováni a v hlubší stu-

dium filosofie kesanské uvádni byli, žádáme, aby pi filosofické

fakult zízena byla stálá stolice pro kesanskou filosofii.

6. Uznávajíce nutnost i oprávnnost druhých vvsokvch škol

eských, pipojujeme se svorn k ostatním hlasm, jež domáhají se

eské university pro Moravu, i žádáme, aby zízena byla na Morav
universita eská, jež po právu a spravedlnosti nám písluší, na níž by
pi všech disciplinách náležitý zetel brán byl k naukám a zásadám
kesanským.

Koho zajímá školství vbec a kdo bez pedsudku chce poznati

požadavky smru katolického, ten a si pete ve zpráv sjezdové nejen

píslušné resoluce sjezdem schválené, ale i referátm školského odboru

vnuje pozornost.

Nemén dkladn probrána školská otázka na nmeckém sjezde

v Olomouci, kdež o škole obecné a mšanské referoval naduitel

Schramel, o stední professor Dr. Fuchs z Opavy. Na obou sjezdech

drazn reklamována škola konfessionalni.

Zajímavý píspvek k otázce vdaných uitelek teme ve

„Vych. Listech", kdež iní se návrh, aby uitelky bez pekážek mohly
v satek manželský vstoupiti, ale zekly se nárok na služné v tu

dobu, kdy pro mateství nevyuují a nkdo vdanou uitelku zastupuje.

Služné pak pipadne oné osob, která vdanou uitelku zastupuje. Návrh
zasluhuje vážného povšimnutí.

Z osobních zpráv výjimkou zaznamenáváme povýšení professora

Dra. Náblka, jemuž udlen titul školního rady. My vzácnému našemu
spolupracovníku gratulujeme, akoliv nemžeme veejnosti zamleti, že

dle zásluh a qualifikace náleží p. Dru. Náblkovi nejen vyzna-

menání, nýbrž také povýšení v úad a psobnosti. Mlo se mu
ho již také dostati, ale vadilo mu práv, že jest upímným katolíkem.

Kdy pak konen dovede se naše strana také za své lidi s výsledkem
zasaditi?', aby liberální kiklouni, kteí poád tropí poplach s protžo-

váním klerikal, mli aspo jednou pravdu!

Jak to svobodái myslí vážn s tou svou hrozitánskou láskou

k svobodomyslnému uitelstvu, ukázalo se v Cechách, kdež svobodo-

myslný zemský výbor svobodomyslnému uiteli ernému odepel plat

v dob, kdy jako íšský poslanec potebuje zástupce. Je to první

pípad, kdy veejnému funkcionái, když pijal po.slanecký mandát,

bylo služné odepeno.
V asopisech denních se piln ke školství pihlíží. Tak na p.

„Ostr. Denník" má stálou rubriku školskou a tu mezi jiným ventilo-

vána otázka, zdaž by se na dívích školách nemlo zaaditi zdravot-
nictví jako povinný pedmt pro dívky dospívající. Návrh
zasluhuje povšimnutí.
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Statistika uitelstva v Cecbácli vykazuje S292 eských
uitel s vy-svédenim zpsobilosti. 5478 ném. uiteUi téže kategorie;

eských uitelek je 1 343. nm. 762. Uitel s vj-svdením maturitnim

bylo 558 es., 487 nm.; uitelek 255 es., 266 nnr. : Nezkoušených
uitel bylo 39 es.. 10 nm.; uitek 71 es.. 8 nm. Výpomocných
uitel a uitelek bylo 110 eských, 18 nm. Celkem je v Cechách
17.470 vyuujících osob, a sice 10.559 eských a 6911 nmeckých.
Ve 13 ústivech eských je 1258 ekatel a 614 ekatelek; v 11 nm.
ú.-ítavech 1055 ekatel a 459 ekatelek.

Zprávu pravd nepodobnou teme ve slezských listech. V Kame-
nici u Bílska prodána 4. záí t. r. škola katolická v dražb ve-
ejné r. 18S4. zbudovaná. Obec nemohla zaplatit úet za stavivo a

proto škola prodána.

Za to z Krajinv dochází zpráva potšitelná. V první polovici

msíce záí wkonánv tam volby do snmu zemského a tu jeden
mandát obdržel uitel František Jakli. pedseda tamnjšího katoli-

ckého spf^lku uitelského. Tento katolickou stranou uiteli svenv
mandát jest výmluvným svdectvím, jak se v táboe katolickém

uitelstvu peje.

Podle zpráv vydaných spolkem «ToAvarzystwo szkoly
ludowé" mezi Poláky naítáno tyi miliony analfabet. Spolek ten

obral si za úkol starati se o vzdlání tchto analfabet. Nyní má již

v 76 tilialkách 14 000 len. Jmní obnáší 149.956 K. Dosud vystavl
spolek 9 škol a vnoval 223.895 K na stavby škol a jich vydržování.

V roce 1 900. vydržovalo Tovaryšstvo 1 o škol pro analfabety, v nichž

vyuováno 3380 muž a i32 žen ve stáí 12—44 let. Krom toho

založeno 121 pjoven knih. v nichž je 27.885 svazk.
Emžincipace žen*— v ušlechtilém slova smvslu — pokrauje

potšitelné. V cizin již nestaí smr humanitní, nýbrž i pro dívky
tam smr praktický se uplatuje. V Manheim zídilo msto vyšší

reálnou školu díví, a pi známé houževnatosti nmecké je ne-

pochybno. že ostatní msta budou následovati, takže v dozírné dob
budou v Nmcích díví realky zjevem obyejným.

V Rusku rovnž praktický smr nabývá v dívím \"vchov plat-

nosti. V Petrohrad zídili hodináskou školu díví, do kteréž

pijímají se žaky od 13. do 15. let. když absolvovaly alespo tyry
tídy dívího gymnasia.

V Anglii zase zvláštní pozornost vnují mrzákm. V Liverpoolu
ped rokem zízena škola pro tlesné i duševní mrzáky. Ve
škole bylo minulého roku 116 chovancii. a sice 67 dtí zmrzaených
tlesn, 49 dtí slabomyslných. Školu ídí správkyn, a vyuují tam
ti uitelé s jednou ošetovatelkou. Skoláci nemohoucí chodit dováženi
jsou do školy v ambulancích nebo v omnibusech, ve škole pak kladou
se na lžka anebo na zvláš upravená sedadla. Koupelny ústavní po-
užívají chovanci pod dozorem ošetovatelky. Ve škole zamstnávají se

po celý den, arci s pestávkami urenými jídlu, odpoinku a hrám.
pi nichž jsou pidržováni k tomu, aby vzájemnou pomocí nahradili
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jeden druhému rzné ty schopnosti, jež práv komu z nich chybí.

Zamstnáni, k nimž chovanci jsou vedeni, sestávají z razných užite-

ných i zábavných runích výkon, pimených vždy silám a pokro-

ilosti: navlékání koral, pletení rákosu, vyrábní rohožek, šití, pletení,

vyšívání. Hudba a zpv shledány zvláš užitenými a schopnými vy-
pstit družnost a souzvuk mezi žáky. Hodn píle se vnuje cvieni
v artikulaci a ve správném vyslovování pedpisovaných slov. Chovanci
vysplejší uí se potm, mluvnici, zempisu a základm všeobecného
vzdláni. Zdravotní dozor vykonávají lékai.

V Belgii znamenit se osvdují školské spolky stídmosti.
Koncem r. 1899. bylo tam 2820 školských spolk. s 52.850 leny. Od
založení onch spolk r. 1895. do konce r. 18'J9. dobrovoln 17 .886 žák
obecných škol pijalo závazek, že do 20. roku nebudou požívati lihovin.

Voj enství. Rakousko-Uhersko. Z vod východo-asijských
byly odvolány lod „Císaovna Alžbta" a „Zenta". Náš detachement
v Pekingu zredukován na 100 muž. Lod „Císaovna a královna
Marie Teresie", pak „Aspern" zstanou nadále v ínských vodách.

Ministerstvo pro zemskou obranu pozstává nyní : Ze sekce I.

(vci civilní), chef: Frant. z Bauer-Bargehr. K sekci pináležejí :

presidialní bureau : sekní rada Jul. z Ballarini a sedm departement.
Dep. I. (editel kanceláe): min. rada Karel hrab Messey de Bielle.

Dep. II. (polit, administrat.): sekní rada Fr. Keldorfer. Ddp. III.

(polit, administr. vci specielní povahy): min. rada Adolf baron Odelga.

Dep. VIL (ub^^továni, pípeže atd.): sekní rada Octo Reuter. Dep VIII.

(vojenská taxa atd.): min. rada Arnošt baron de Moy de Souš. Dep. IX.

(etnictvo, vci povahy soudní a legislativní): sekní rada baron Bibra
z G-leicherwiesen. Dep. X. (etnictvo, vojenství): oberst Oto Rehn. —
Sekce II. (vci vojenské): sekní chef Cimilo Troll. Obsahuje 3 dep.

Departement IV. a) a IX. b) (pro vci vojenské): plukovníci Siegler

z Ebenwaldu a Pravdik z Mahrau. Dep. V. (intendance): vrchní intendant

I. tídy Kaschnitz z Weinbergu. Depart. VI. (justice): oberst-auditor

Gustav Falk.

Posádka na ostrovní pevnstce Abda-Kaleh, kterou tvoilo dosud
oddlení 29. pšího pluku z Temešváru, vystídá se s oddlením 46.

pšího pluku na dobu jednoho roku
Nmecko. Inspekce trupy dopravní objednala vozy motorové

následujícího zaízení: a) Vz s 2 Maximovými dly a jedním sedadlem,

který jest proti stelám chránn pancíi z ocele niklové, b) Vz
s dvma sedadly v pedu a tymi jako v breaku umístnými sedadly,

loezi nimiž upraven jest stolek pro mapy a psací náiní, c) Lehký vz
k rychlé jízd za píinou kontrolování úink stel na dlosteleckých
cviištích. Letos o manévrech upotebí se dvakrát tolik rzných moto-
rových voz jako vloni.

Smíšená brigáda, která v ín zstane, skládá se : Ze 3 pluk
pchoty o 3 praporech (a 3 setniny po 120 mužích), 3 škadron, 3
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baterií, 1 setniny pionér, 1 setniny vozatajstva, pl setniny zdravo-

tníkv a 2 polních nemocnic; celkem 4000 muž. Posádky obdrží msta
Tien-Tsin, Shanghai, Peking, Shan-Hai-Kvang, Lang-Fang a Yang-Tsem.

Do zkušebního programmu pro ony dobrovolníky, , kteí reHektují

na šarži dustojnickou v reserv neb u zemské obrany, pojata byla

znalost ruské ei místo anglické.

Oddíly cyklist o 23 mu/.ích zízeny budou u všech pších pluk
V. sboru po as císaských manévr. Mají uraziti denn 10— 12 mil.

Rusko. Distanní jízdu podnikli dstojníci i mužstvo finského

dragounského pluku z Willmanstrandu na 190 km. Pro jízdu samu
(bez odpoink) pipadá 19 hod. Teplota byla 22 'C ve strnu.

K doplnní vojska (i námonictva) bude povoláno : I . ze všech

konin, pro které platí všeobecný branný zákon, 308 500 muž

;

2. z území Terek-kozák lOO muž. Letošní kontingent novák pe-
sahuje loský o 12.000 muž. Novoorganisace jízdních dopliíovacích

kádr umouje znovuzízení dalších osmi pluk jízdy. Dosavadní kádry
u jízdy totiž vyplní se na obyejné škadrony a z tchto sestaví se :

a) I doplovací pluk gardový a b) 7 jiných jízdných pluk.
Francie. Za pokus s podmoským lunem „Narval'' pekvapila

jak stavitele, tak dstojníky všeobecná zmalátnlost mužstva, která se

vždy pi delším pobytu pod vodou dostav^ila. Ministerstvo námonictví
naídilo z toho dvodu, aby pro službu na tyto luny vybráno bvlo

jen mužstvo velmi silné konstituce a aby sestávalo jen z dobrovolník.
Po as manévr najmou se a tomobily u vtším množství za

denní odškodné : a) pi motocyklu 8 frank, b) pi lehkých vozech
12 frank a c) za vozy od osmi koských sil výše 20 frank.

Uniforma barvy kakiové zavádí se též u francouzských koloniál-

ních trup, a sice pro všední dny z plátna kakiové barvy a pro parádu
z bílého plátna. K tomu pati pilba pro tropické krajiny, na níž jsou

znaky pro dlostelce a pchotu pipevnny.
Itálie. Nová methoda pro výcvik novák bude zavedena,

protože se dosavadní nmecký „drill" pro jih neosvduje a národ-
nímu karakteru se píí. Novoty jsou asi následující: Jakmile bude
rekrut vadn, pone zacházeti s puškou a stílí k teri. Zárove uí
se tlocviku a gymnastickým hrám. Hlavní zetel bere se k tomu, aby
se rzná zamstnání mnoho a asto stídala; následkem toho však míní
protivníci, že výcvik nebude dosti dkladným.

Starost o kon zpsobilé k služb zamstnává siln ministra války.

Nema Itálie vbec koní nazbyt a ty co má, nejsou nejlepší. Naízeno,
aby depot na remonty v Persanu vychovávalo jen hebce a z tch
budou pak nejlepší k dalšímu chovu vybíráni.

Jak jsme již díve hlásili, vyzbrojuje Itálie své dlostelectvo
rychlopalnými dly a pi tom organisuje tak, že bude míti každá
baterie 6 dl s píslušnými muniními vozy. Pluky, pozstávající jen
ze 2 divisí, obdrží tetí. U každého sboru jsou 2 pluky pidleny.

Anglie. (Otázka podmoských lun). „Marin engeneer" zz.-

bývá se nyní touto otázkou, ale neradí k budování tchto lun, r\<A
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poukazuje k prostedkm na jejich niení. — Víme, že vybuchne-li
dj-namit pod vodou, psobí v okruhu až na jistou vzdálenost a usmrtí

všecky ryby. Podobn prý se povede podmoským lunm, nebo jsou

k vli^ rovnováze a ponoru mechanismu dosti citlivého.

íní dlová lodice, zhotovená firmou Yarrow. má následující

vlastnosti: Ponor jen 067 m, délka 48 w, šíka ToO m. Jest o dvou
šroubech. 4 kormidlech a dosáhne rychlosti 13— 15 uzl. Vyzbrojena
jest dvmi (3liberninii rychlopalnými dly a šesti Maximovkami. Celá

lodice obrnna jest chromovou ocelí.

„Simpson machine rifle" zove se malá mitrailleusa, kterou prý

jednotlivec mže jako puškou ?) vládnouti a která pálí rvchle jako
„Maximovka". Po mnohých pokusech byla officielné zavedena a budou

jí podleny všecky prapory.

K mení rychlosti stel používá se pístroj rozliných,

z nichž nejjednoduším jest asi tento: Postavíme na uritou vzdálenost

od sebe (na p. 500 metr' dva rámy, v nichž tvoí pólové dráty njaké
elektrické batterie síku. Od prvního rámu vedou dráty k elektro-

magnetu, jenž drží. obehnán jsa proudem, delší železnou ty a pustí ji,

jakmile proud bude perušen. I od hlavního rámu vedou oba dráty

k elektromagnetu, který udržuje ostré dláto v napnutí a jakmile pustí,

zasekne dláto rýhu do padající železné tye. Oba elektromagnety. ty
a dláto, jsou na témže pístroji tak umístny, že ty musí po délce

té.sn ped dlátem padati. Nuže pedstavme si proud v innosti, ty
visí, dláto jest napjato (ocelové péro je vymrští v jistém okamžiku)
a zrovna ped hlavní pušky je první rám. Rána padne, koule piotrhne

sí, peruší proud, ty padá. Za kratikou dol)u pronikne koule i druhým
rámem, peruší proud, dláto se vyprostí, vysekne na tyi rýhu. a

zmíme-li pesri, o ty zatím padla, mžeme vypoísti as z formule

» = I -

a pomocí asu i rychlost stely. Máme i aparáty, které umožují pesné
mení asu až do ^'loeo vteiny. Pedstavme si váleek mající v prmru
22 milimetr, bíle natený a pak rozmlnnou tuhou pomazaný. Váleek
ten otáí se pomocí hodinového pístroje o svou osu ptkrát za vteinu,

t. j. jinak o pl milimetru za Vi^oo vteiny. Na váleku jsou skuten
znatelný pímky od Vs ^ V2 milimetru. A nyní máme zmiti, jak

dlouho ten který rychlý pohyb trvá. Tu teba jen zase elektricky

strojek pi zaátku pohybu vyprostiti a zárove pitlaí špika tebas

ocelová na válec. Jak dlouho pohyb (jenž má býti men) trvá, tak

dlouho se válec otáí a špika v tuze n'hu táhne, jíž bílá barva proniká.

Podívejme se, pes kolik rovnobžek plmilimetrových rýha sahá a

zvíme, že pohyb trval toliktéž tisícin vteiny.
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HLÍDKA.
eské strany a kfestanská politika.

Napsal Ladislav KrxTE.

II.

Tím bychom byli hotovi s výtem a charakteristikou hlavm'ch

eských politických stran; zbývají jen katolické. Ty, jak již v úvod
bylo eeno, jsou ti: katoli cko-národní, kesf ansko-socialní
(Dr. Horský) a kesansko-socialní lidová. Pokusíme-li se

o charakteristiku tchto stran, shledáme sice, že programmy se rzní;

ale programmy nám nemohou býti ukazatelem vlastního rázu strany a
katolické, a nekatolické již proto, že ve stran mže býti nepomrná
vtšina stoupenc, kteí programmu vbec neznají, aneb znají-li, nemají

pro valného zájmu. Nkteré spory o programm, na pr. o hlasovací

právo, o otázku ženskou a j. byly hlavn spory pedák; pipouštím,

že mezi tmito to byly spory o Vc, ale na venkov, pokud tam spory

zasahovaly, mla v nich vc sama malé úastenství. Dle toho, k jakému

náhledu se klonil pedseda spolku, anebo dle toho, které strany pedák
posledn ve spolku pednášel, klonili se i lenové na tu neb onu stranu.

Rozdílu (aspo njaký patrnjší, vtší rozdíl) není mezi tmito stranami,

pihlížime-li ne tak k programmm, které dosud nevžily se v tlo a krev

lenstva a nenalézajíce ješt živ cítných poteb a zájmv, o nž by

se opíraly, oemohou být než mrtvou literou, jako k innosti. Celkový

ráz zmínných stran lze vystihnouti takto: anti-antiklerikalismus

(ásten i antisemitismus) a konservatismus. Není nahodilé, že

kesanské spolky vznikají hlavn tam, kde se poíná vzmáhati sociální

demokracie (aneb jiná strana antiklerikalní), anebo kde alespo takovéto

nebezpeí hrozí: tehdy duchovní správcové starají se, aby postavili na

51
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obranu spolek. To dokazuje dvojí: pímo dokazuje tento fakt. že hlavním

rázem spolku jest anti-antiklerikalismus (v rzných zpsobách: anti-

socialismus, antihusitismus atd. i; nepímo pak dokazuje tyž fakt konserva-

tismus takovýchto spolk, ponvadž kdyby tu byly njaké vzpružiny

antikonservativní, pokrokové, njaká nespokojenost se sociálními, poli-

tickvmi aneb jinými podobnými pomry, utvoila by se organisace za

úelem dosaženi tchto zájm již divé, bez ohledu na sociální demokracii.

Jiných organisací representujících kesanskou politiku dnes není.

Ráz kesanské politiky je tedy konservativní a apologetický proti

smrm na náboženství útoícím. Kde není útok na náboženství, tam

také není kesanských organisací, a jsou-li, jsou neinný.

Pehlédneme-li vyjmenované strany a klassiíikujeme-li je dle

stupn jich innosti a ilosti, shledáme, že tato vzrstá v pímém
pomru, v jakém ubývá konservatisma, a klesá tou mrou, jakou

konservatismu pibývá.

Nejilejší dnes bez odporu stranou je sociální demokracie; ilost

její' vyplývá z nkolikeré nespokojenosti: z nespokojenosti nad tím, že

jsou ješt lidé. kteí ví v Boha a chodí do kostela, z nespokojenosti

nad dnešním hospodáským, politickým, sociálním ádem: je to. jak

vidti, nespokojenost živelní, ku které kdyby se u nás pipojila je-št

nespokojenost nad útlakem národním, byla by tato strana tém bez

soupee. Cím konservativnjší strana, tím více klesá: Mladoeši klesají

tím. že zaboují víc a více na dráhy konservativní; agrarníci postupuji

místy vítzn proti nim, že je živí vzmáhající se nespokojenost rolnictva

s nynjším jeho postavením. — eské uitelstvo, dokud bylo živlem

konservativním, dokud žilo spokojeno se svými pomry-, bylo stranou

bez vlivu, i spíše nebylo vbec stranou; od té doby však, co pronikla

jim nespokojenost, stalo se initelem, s nímž vážn musí poítati každá

strana. — Oav vrstvy obyvatelstva, které žijí v pomrném blahobytu

a jsou tudíž konservativní, nemajíce píiny býti nespokojeny, nemají

na politiku žádného vlivu; stejn massy zemdlského dlnictva, které

sice žijí v pomrech bídných, ale jsou jim uvykly tak, že necítí živého

zájmu z nich vybednout.

Myslím, že není teba hromaditi více dokladv, abychom poznali,

že motorem, pákou politické innosti jest pouze nespo-

kojenost, a opak její, konservatismus, že jest hrobem
této innosti. Konservatismus. pokud jest politicky inným, je

takovým jen potud, pokud mu aktivní, nespokojené, radikální a tudíž
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Útoné strany dávají iniciativu, popud k této innosti. Jest pouze

obranný: útok ovšem obranu vždy pedchází.

Z toho lze také snadno pochopiti slabost politiky kesanské.

Znaky konservatismu: nedostatek samoinnosti, poteba popudu od

stran ofiensivních, lze všechny velmi dobe pozorovati na politice

kesanských našich stran.

*

A pece nelze si stžovati, že by nedostávalo se snah posílit tuto

innost naší politiky: kesansko-socialní programmy jsou vvsledky

téchto snah — ale tyto výsledky zstávají dosud mrtvé. Lid, lenstvo

katolických jednot je konservativní ; není u nho tch zájm, jimž

'dpovídají jednotlivé vty programmv; a vyskytnou-li se takové

zájmy, již vídáme, že se lidé s nimi utíkají ke stranám jiným, anti-

klerikalním aneb nábožensky indifterentním.

Zmínné snahy jsou výrazem cítní, že je teba silné, ilé katolické

politiky, pípadn že je teba zvýšiti aktivitu dosavadních katolických

stran. Ze toto cítní jest oprávnné, že silné, ilé katolické politiky

jest poteba jako soli, o tom snad pochybovati nelze. Pohleme pece!

Kdo se stará o zájmy lidu (vyjímaje zájmy náboženské)? Sociální

demokraté, národní dlníci, radikálové — samí antiklerikalové; obsta-

rávajíce zájmy lidu berou mu víru, dávají mu ticet stíbrných a berou

mu Krista.

Jsme u dilemmatu: S jedné strany se tvrdí, že katolická politika

nesmí a nemže býti jiná než konservativní. Konservatismus však jest,

jak jsme vidli, hrobem pohtické aktivity. Není to totéž tedy, jako

tvrditi vbec nemožnost silné, ilé katolické innosti politické?

Uiniti pokus k odstranní tohoto dilemmatu budiž nejdležitiším

naším úkolem.

lU.

Pokrok nedje se skokem, náhlými pechody: nové, které pináší,

není nikdy zcela novým, a je-li, nemže míti dlouhého trvání; tónové
vyrstá ze starého pirozeným, nenáhlým postupem. Z dítte nestává se

rázem dosplý muž; chtli-li bychom z hocha, by i ml schopnosti

sebe vtší, uiniti rázem uence a nutili bychom jej memorovati

pouky vysokých a spletitých vd, dokázali bychom nanejvýš tolik,

že bychom ubili jeho schopnosti. Chceme-li dosáhnouti zmínného úelu,

musíme míti stálý zetel k jeho schopnostem a k stupni dosavadního

vzdlání a dle toho upravovati uivo. Tak uí pedagogika. Pokrm
61*
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zdravého lovka je zajisté lepší potrava než odporný lék — ale jen

pro zdravého; nemocnému pedpisuje léka pokrmy dle poteb jeho

tlesného stavu; nemocný nestává se také naráz zdravým.

Spolenost také roste, ale roste znenáhla. Na to zapomínají

radikálové pevratu; omámeni krásou vysnných svých ideál, chtli by

je míti uskutenny hned, rázem — a zatím nedosahují nieho než

krve a spousty. Volnost, rovnost a bratrství, vdí hesla francouzské

revoluce, byla krásnými hesly; ale radikalismus pevratu utopil je v krvi.

Ale zapomínají-li radikálové na to, že spolenost roste znenáhla,

zapomínají zase mnozí konservativci, že spolenost roste. Jich heslem

jest: zachovati všecko, jak to jest. To však je pedn nemožno, za

druhé nemravno; nemožno proto, že vzrst spolenosti zastaviti se nedá,

nemravno pak proto, že mezi prvky, z nichž se v kterékoli dob skládá

spoleenský ád, jsou nejen prvky dobré, ale také prvky špatné; za-

chovati ony jest povinností, tyto však híchem. Takovýto konservatismus

jest vlastn radikalismus na ruby obrácený: kdežto radikalismus chce

niiti dobré spolu se špatným, usiluje takový konservatismus zachovati

špatné spolu s dobrým.

Úelem politiky jest napomáhati spoleenskému
vývoji; a tím dán je také její ráz. Musí býti konservativní i radi-

kální zárove; konservativní za heslem: zachovati dobré a nutné;

radikální za heslem: odstraniti špatné a zbytené. Musí to býti jedním

slovem politika konservativn reformní.^) Takovou musí býti

také politika kesanská.

Ale co znamená pro politiku tento pívlastek „kesanská"? Tu
jsme u dležité otázky; je to otázka, v níž spoívá hlavní rozdíl mezi

touto politikou a každou politikou jinou, by jinak v hospodáských

a sociálních prog-rammech byla shoda sebe vtší.

Pravíme-li kesanská politika, vykli jsme tím, že tato politika

musí býti v nejužším svazku s kesanstvím. Kesanství

dává popedn ono morální oceování toho, co v daném hospodáském

a vbec sociálním ádu je dobrým a co je špatným: reformní konser-

vatismus hospodáský a sociální musí koeniti v kesanství.

Ale toto kesanství jest v duších lidských — anebo tam také

není; je tam dokonalé anebo nedokonalé: tudíž kesanská politika

postuluje dále: šíiti, uchovati, síliti v duších kesanský názor životní

*) Nechci zavád(5ti nového slova, nebo mi nejde o název, nýbrž jen o pojem;

a pvi oznaení tohoto do«ud pípadnjšího názvu nenalézám.
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a odstraovati pekážky povahy pedevším mravní, které tomuto úelu

brání; i jinými slovv: reformní konservatismus hospodáskv musí býti

co nejúžeji spojen s reformním kunservatismera náboženským.

Není to vc malá ani nedležitá. Pozorujeme-li dnešní rolnictvo

na píklad, které je z veliké ásti dosud naprosto konservativní a ná-

boženské, a v nmž, jak vysvítá již z pehledu rozdružení eského

obyvatelstva v rznvch stranách politických, jest nejvíce pdy pro

kesanskou politiku, nemžeme nevidti, že u nho onen kesanský
názor životní není ani takový ani tak silný, jaký by býti ml. Znám
dusti zbožných a velmi zbožných rolníku, kteí do kostela chodí, svaté

^átosti pijímají, chodí na pouti atd. — ale v celém ostatním soukromém

i veejném svém život jsou ovládáni týmž duchem sobeckého, liberál-

ního individualismu, jaký vídáme u téch. kteí o kostel, o svaté

svátosti atd. vbec nedbají. Jejich život je rozpoltn na dvé:

na svátení, kesanskv — a na obveinv. svtskv. ne-

kesanský. Prvý se jeví v kostele, pi ranní a veerní modlitb —
ostatek zabírá druhý. Tu jest nutno tedy psobiti k tomu. aby víra

tohoto lidu se utvrzovala a zárove pronikala a ovládala celý život.

Je pedsudek dosti rozšíený, že požadavek, kterv jsem práv

vyslovil, vede k asketismu. k podceování hospodáského života a vbec
všech zájm svtských inárodních. politických atd.) a k zanedbávání

boje za právo, který pece jest nutnou podmínkou zlepšení sociálních

pomr — toto poslední vytýká se zvláš se strany dlnické. Ale mám
za to. že tento pedsudek vyplvvá z nesprávného pojímání kesanství.

Bvti kesanem, dobrvm. svatvm kesanem, neznamená
nutn totéž jako býti asketou a opovrhovatelem všech
svtských zájm; nebo to neznamená jen modliti se —
to jest jen ást povinností — ale konati povinnosti
vbec. A mezi tmito povinnostmi jsou také povinnosti k rodin,

k dtem, k širší spolenosti, k národu. (Jim lépe konám povinnosti

svého povolání, i když jsem nádenníkem. tím více prospívám lidstvu—
a toto pece je základní povinnost uložená kesanstvím. Jen o to jde,

jaká má býti pohnutka tchto povinnosti: je-li jí individuelní sobectví

i náboženství; vle Boží. U vtšiny dnešních kesan je život rozdlen:

pohnutkou jedné ásti úkon jest náboženství, pohnutkou druhé, daleko

obsáhlejší ásti úkon jest individuelní sobectví. To jest charakte-
ristický ráz doby. doby, jež se klaní dvma pánm: Bohu i

Mammoné — ponvadž A-šak je to tžko, zamítá prvního z nich. aby

tím horlivji se mohla vnovati služb druhého pána.
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O to tedy jde: bojovati proti zlu doby; zatlaovati
druhou ze zmínných pohnutek a nahrazovati ji prvou,
psobiti, aby kesanství vskutku bylo kvasem, kterv
by pronikl všechno.

Ale ješt jsme neodpovdli k jedné námitce: zdali lovk, který

bude takto hluboce pesvdeným kesfanem. kesanem ne poloviatým.

ale celým, nebude neteným k bezpráví, které jej potká, bude-li bojovati

za právo; není-li láska a odpouštní nepátelm, není-li slovo: udeí-li

t kdo v pravé líce, nastav mu levé — není-li to vše oslabením boje

za právo, který pece je v zájmu zlepšení sociálních pomrv, ano

i se stanoviska našeho národního bytu nutnv.

Co ospravedluje tuto námitku, je theoretické pepínání této po-

vinnosti k nepátelm i se strany nás knží. Pravím: theoretické.

ponvadž v praxi se jím zídka kdy ídíváme, bylo-li nám ublíženo

nepítelem. Kdyby Kristus Pán byl vskutku chtl, aby všecka bezpráví

byla trpliv snášena a boj za právo abv vbec ustal, myslím, že by

bím této povinnosti nebylo práv lehkým.

My však vidíme, že i On se hájil a hájil právo jiných, bylo-li

jim ublíženo; hájiti sebe neb jiné neznamená ješt nutn nenávidti,
mezi hájiti a odpouštti není sporu.

Vedle toho zdá se ve mnohých pípadech hájení práva povinností

kesanskou: soukromou kivdu, týká-li se pouze mne. mohu a mám
konen úpln prominouti; týká-li se však zárove jiných, ukládá mi

povinnost lásky k bližnímu, abych jí zabránil aneb odstranil Pravím:

ukládá — ne pouze: dopouští. A to jest dležito pi bezprávích povahy

sociální. Odstraovati kiklavé nespravedlnosti sociální
dle sil svých jest povinností každého, kdo miluje své
bližní; a povinnost této lásky jest jednou z pilí mravoukv kesanské,

ano jest jediným základním pilíem, kdvž nelze milovati Boha. ne-

milujeme-li bratí. I. Jan 4. 20./

A zase se tu jedná o pohnutku: pro mám hájiti právo? Z ne-

návisti k tm. kteí je pestunuji"? (V tom ozývá se, jak vidíme, tídní

boj Marx-Engelsovský.) i z pouhého sobectví? Anebo z lásky ku právu,

z povinnosti, kterou pokládám za Bohem mi uloženou?

Vezmme konkrétní pípad: tu je zlodj, který mne okradl.

Nechám-li vc tak a pejdu pes ni k dennímu poádku, jest velmi

pravdpodobno, že tentýž zlodj okrade mne zase aneb jiného souseda,

a že tak bude páchati zlo. které netýká se pouze mne, ale i mých
soused, mých dtí atd.; vedle toho i zlodj sám se ve svém zlu jen



eské strany a kesanská politika. 769

mým neodpíráním utvrdí, ponvadž chu ku krádeži v nm patrné

vzroste. Jest patrno. že úplné prominutí nebylo by zde nejen kresfansko*

dokonalostí, ale pímo híchem, bylo by spoluvinnvm na zlu. Budu
tedy zlodje stíhati. Fro? Z nenávisti k nmu"? Vede-li mne tato

pohnutka -r- tedy pomstychtivost — , budu dbáti o to. aby zlodj byl

co nejpísnji, nejcitelnji potrestán; snad mi i bude líto, že starv obvej

tortury byl tak všeobecn za zákonodárství odstrann. Je to kesanské'^

IS^ikoliv; nebo msta patí Bohu. Žádný lovk nemiiže souditi o míe
viny tohoto lovka, ponvadž žádný nevidí do jeho duše. nezná po-

hnutek, které jej vedly k inu, nezná jeho výchovu atd. Rowiž tak

nekesanskou pohnutkou bylo by v našem pípad pouhé sobectví;

nebo stihám-li jej z pouhého jen sobectví, nutn ho nenávidím a

hledím se nad ním pomstiti. — Jestliže mne však vede poslední ze

zmínných pohnutek, láska k právu, láska k bližnímu Bohem za první

povinnost mi uložená, nejen zde není nieho, co by bylo v odporu

s kesanstvím, ale je to pímo naopak.')

Ale živlem innosti politické jest, jak jsme vidli, nespokojenost.

A tu se potkáváme s mínním, že kesan nemže býti — pokud

kesanem jest — politicky inným; nebo býti kesanem jest eo ipso

býti lovkem spokojeným.

Xemohu však souhlasiti s tímto mínním. Ve všech dobách,
kdy djí se kivdy proti zákonu Božím u. ve všech dobách,

kdy kesanství není uskutenno mezi lidmi, kdy jeho
ideál — království Boží na zemi — není dosažen. jes.t a

musí býti dokonalý kesan, který o tchto nedostatcích

ví, lovkem nespokojeným a hodn nespokojeným s t-
mito nedostatky spoleenského života. Takové byly všecky

doby, takovou jest i doba dnešní. iníce tedy dnes lidi kesany, pro-

hlubujíce a utvrzujíce jejich náboženské vdomí, iníme-li to zpsobena

správným, iníme je a musíme je initi lidmi nespokojenými — ne-

spokojenými ne ze sobectví, ale z lásky ku svému kesanskému ná-

boženství, z lásky k pravd a dobru, jež ono hlásá, a jež jsou ve

svt šlapány.

Ale nesmí to býti nespokojenost pouze theoretická. neinná, pouhé

žehrání; musí to býti nespokojenost inná, t. j. pikládající ruku k od-

*) Mimochodem z toho vyplv%'á, že trestní praxe, jak ji zákon ustanovuje, nemá

býti vskutku trestem, mstou; ielem jejím má býti polepšení vinníka. Msta patí Bohi.

Nkdy ovšem polepšení není možno; tu ovšem jest oprávnno odlouení vinníka od

spolenosti, jako od ní odluujeme nebezpené blázny atd.
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stranní toho zla, které ji zpsobuje, k uskutenní myšlenky kesfanské-

Dnešní sociální demokracie na p. šíí nespokojenost sobeckou, sta-

vovskou, tídní: je to neistý koen, a ovoce, které z nho vzejde,

nemže býti zdravé. Má-li býti alespo ponkud zamezeno toto zlo,

musí pohnutka nespokojenosti tídní a sobecké býti nahrazována po-

hnutkou nespokojenosti kesanské. Myslím, že jsem se dosti jasné

vyjádil, v em tato nespokojenost záleží. Ona nehlásá ani tídní ne-

návisti ani pomsty, jest prodchnuta a oduševována láskou. Svatý

Vincenc de Paulo, nespokojený s osudem chuasv a nešastník své

vlasti a priiující se. aby osud jich bvl zlepšen, je vzorem takovéto

nespokojenosti. Apoštolé nespokojení s bludy pohanství a potírající je

— ne meem, ne nenávisti, ale slovem pravdy a lásky — jsou vzory

této nespokojenosti.

Síiti tuto nespokojenost — opakuji, co znamená: síliti kesanský
názor životní a tím dávati mítko k oceování daných pomr spo-

leenského života; aby lovk byl kesansky nespokojen, musí býti

pedevším sám kesanem -— jest jednou z hlavních povinností tehy

kteí mají vésti lid. Je to spolupracovnictví na díle Božím: zlo není

ve vli Boži. zlo je pekážkou uskutenní království Božího na zemi

— nespokojenost se zlem tedy a odstraovti je jest úastniti se

ve vli a innosti Boží.

Tatu nespokojenost je pedevším nespokojeností s sebou samýiOy

jest autokritikou; nebo nejbližší zlo. s nímž mám býti nespokojen, jest

ono. které se nalézá ve mn; toto odstraniti musí býti první mou úlohou.

Odpov na otázku z pedu položenou, jaká má býti povaha

kesanské politiky, jest nyní jasná.

Základ kesanské politiky je kesanský názor ži-

votni. Ten je tedy nejprve teba šíiti, utvrzovati a síliti: a je teba

pojímati jej ne pouze se stránky asketické (modlitba, služby Boží^

svaté svátosti), ale se stránky povinností vbec (kesanský názor životní

musí kaídému jednotlivci býti normou všeho života, tedy i hospodá-

ského, politického, sociálního . . .'i.

Motorem jejím je kesanská nespokojenost — ne-

spokojenost s tím, co se s vlí Boží, jak ji ze zjevení Božího i rozumem

poznávám, neshoduje. Nespokojenost ta musí býti inná: boj za právo

je pímým jejím dsledkem.

Povaha a cíl; reformní konservatisraus. Zachovati, rozvi-

nouti, sesiliti dobré, co se s vlí Boží shoduje, a odstraniti špatné, co

se s ni neshoduje. (Kesansko-socialní programmy dosti dobe vystihují
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zlo hospodáské a sociální, které by mlo býti odstranno; aby tyto

programmy nebyly pouze mrtvou literou, ale vešly v život, jest poteba

doplniti je zminéným motorem: kesanskou nespokojeností. V Cechách

na p. je hlavni pdou kesanské politiky rolnictvo. Vezmme vc jen

se stránky ekonomické. Jestliže budeme hledti zachovati tento stav

a odstraniti pekážky jeho rozvoje, odstraniti i jeho vlastni vady —
co jsme vykonali nejen pro tento stav, ale nepímo i pro dlnictvo

na p. zemdlské! Jestliže rolník bude bojovati za práva svého stavu,

ne z pouhého sobectví, ne proto, aby mohl pohodlnji žíti, ale z lásky

k celému stavu i vlastním dtem, kterážto láska jest jeho povinností

kesanskou; jestliže odloží z téhož ditvodu, že to jest povinností jeho

kesanskou, své vlastní vady, bude-li ve svém nádenníku. ve své

služce vidti ne lovka nižšího ádu, jak to dnes namnoze bvvá, ale

bratra, sestru sob rovné — neodpadne již tím jeden popud k ne-

spokojenosti, neuiní se tím krok k zlepšení celého spoleenského ádu?)

Eeformní konservatismus kesanský liší se tedy stejné

od radikalismu, jako od úplného konservatismu: oba
jsou jeho nepáteli, ale tento poslední je tím nebez-
penjší, že si také pikládá vignettu kesanství. Ne-
mylme se: úplný konservatismus i s touto vignettoa je

horším nepítelem kesanství než pevratný radika-
lismus; nebýti onoho, nebylo by ani tohoto.

Taktika musí býti kesanská; ne tedy taktika nenávisti,

pomstychtivosti, násilí, ale taktika lásky. Krom toho nesmíme se do-

mnívati, že cíle kesanské politiky lze dosáhnouti hned, najednou.

Pracovati k dosažení tohoto cíle co nejusilovnji, ale ne ukvapovati se

nadjí, že již zítra uvidíme výsledek své práce. Xeraoc nebojí se na-

jednou, tím mén nemoc sociální. Onen cíl kesanské politiky jest

ideálem: blížiti se k nmu jest možno; úpln však nebude ho dosaženo

tebas nikdy. To však nás neosvobozuje od povinnosti usilovné práce

za zmínným cílem.

To znamená tedy kesanský konservatismus reformní. Xazval jsem

jej politikou; on však jest více než politikou, alespo více než tím, co se

slovem „politika" obyejn rozumí. Tento konservatismus neznamená

boje za privileje žádného stavu, pokud tyto privileje jsou na ujmu práv

jiných; ale v tomto pípad znamená boj proti tmto privilejím, znamená

boj za práva národa, ale ne výstední nacionalismus; boj za práva stav v,

ale ne stavovské sobectví. Xení pouhým konservatismem. ale konserva-

tismem reformním, pokrokovým, tebas ne revolun pokrokovým.
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Býti prkopníky tohoto reformního konservatismu je pedevším

úkolem církve, resp. knžstva, jejich viditelných zástupc. Je to úkol

apoštolský, veliký, vyžadujících celých lidí — a tu jsme opt u dležité,

snad nejdležitjší vci. Nepoídíme nieho, neopravíme ni-

koho, nebudeme-li sami takoví, j a kým i chceme míti jiné.

Pouhý fiatus vocis je dnes velmi opotebovanou zbraní: nebudeme-li

míti jiné než tu, nieho nevykonáme. Krásnými slovy umí házeti

i nevrec; na všech schzích a ve všech spisech i programmech

socialistv internacionálních i nacionalních mžete slyšeti nebo ísti

slova a vvroky, které jsou i pravdivé i krásné i dobré. Ideál píští

spolenosti, jak jej chovají upímní, opravdoví a intellig-entní stoupenci

rzných nekesanských stran, je také krásný, ponvadž je to ideál

namnoze kesanský. i) Nemá-li tedy knžstvo po ruce jiné zbran než

krásná slova, nemže se nadíti vtšího úspchu než nevrec, ba ani

takového ne. Je potebí skutk, života.

Reformní konservat ismus je programmem pede-
vším pro nás samé. Musíme konservovati to, co je dobré: tedy

pedevším svou víru. a odstraniti to, co je v neshod s ní. Jestliže

knz ve svém život jest liberal, jestliže tolik shání se po zisku, jestliže

zachází se svými dlníky jako s lidmi nižšího druhu, posuzuje-li lidi

dle majetku, žije- li luxuriosn, dává-li se uchvacovati hnvem proti

osobním sv}'m nepátelm atd., neuiní asi nikoho lepším než je sám.

]Sía statcích duchovenských mlo by býti hospodaeno vzorn, zacházení

s lidem dlným mlo by býti vzorné. I u mnohých knží (ne-li vtšiny)

jest ona rozpoltnost, o níž jsem se zmínil již u jiných stavii: v kostele

knz modlí se, káže, koná pobožnosti, snad i více než jest jeho (úední)

povinností a navádí k nim osadníky a je vzorným úedníkem — ale

ve všem ostatním jest ovládán moderním duchem sobeckého individua-

lismu. A tato dvojitost jest nejvtší pekážkou pokroku evangelia; ona

do znané míry zavinila a podporuje dnešní antiklerikalismus a radi-

kalismus, ona je pímou, vítanou a nejúinnjší spojenkou socialismu,

liberalismu, radikalismu. Knz i sebe zbožnjší, ale v jiném ohledu

sobeckým individualismem vedený, knz, který potebuje k iiplné

spokojenosti výnosného benelicia a „svatého pokoje" — a nemá-li jich. je

rozervan}'m a nespokojeným — neml by nikdy žehrati na socialistické

•) »S ním (kesanstvím)... mžeme, tvrdím to z nejhlubšího pesvdení své duše,

zpsobiti i spoleenství štatkiiv a vný mír a vytvoiti zárove nejsvobodnjší sociální

i politická zízení...*, pravil biskup Ketteler v pohební ei 18. záí 1848. (W. Em.

von Ketteler. »Freiheit, Autoritat und Kirche.s Mainz 1862, str. 4.)
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agitátory a „podvratné proudy'^ vbec; on je sám podvrátníkem —
a nejnebezpenjším.

Byla nadhozena i otázka celibátu a v jednom a.sopise knžském

ešena s neobvyklou u knžstva vehemencí; v témž asopise bylo po-

ukazováno na rzné vady nebo nedostatky knžstva a vnitního života

církevního vbec, až z toho vzniklo v adách knžstva pohoršení.

Co se tohoto posledního týká. bylo to sebeobžalobou; a by i místy

bylo pestrelovánO; to. myslím, je poteba doznati, že sebeobžaloba jest

nutná. Jest nutná jednotlivci: klademe mu na srdce, aby asto, denn
zpytoval svdomí; bez takovéto sebeobžaloby není možný mravní pokrok

u jednotlivce; naopak: zabedá víc a více do bahna zla.

Stejn nutná je sebeobžaloba i spolenosti, a to každé spolenosti:

tedv i viditelné spolenosti církevní. Jest obtížná snad. pokoující,

bolestná (jako u jednotlivce), to pipouštím; ale je také oistná.

Mohlo by se ovšem namítnouti: což není dosti toho štvaní se strany

list socialistických, národn-socialních. -asu". „Školského Obzoru",

„Osvty- lidu- atd.? Máme se ješt sami stavti na praný?

Odpovídám: je v tom snad njaký rozdíl. Srovnávejme pece:

štvaní, jehož zdrojem jest neisté záští protináboženské — a sebeobžaloba,

jejíž pramenem musí býti- láska — je to stejné? Xení to stejné Xení

to stejné, jestliže puzen duchem pravé kajicnosti zpytuji sám své

.svdomí s úmyslem odložit vady, jež poznám, a tak mravn se obnovit

— a jestliže mi tytéž vady a i jiné, vylhané vyte na veejné ulici

njaký, na mne pro cosi nevražící opilec. Není to stejné ani co do

píiny, ani co do úelu, ani co do výsledku. Co do píiny: tam (pi

štvaní) je zdrojem záští — tu láska; co do úelu: tam úelem jest

potupit — tu obnovit se mravn: co do výsledku: tam kupí se jen

zlo — zde výsledkem jest mravní obrození.^ ^

Tedy štvaní nepátel víni' není totožné s naší vlastní sebeobžalobou.

ani nás od této nedispensuje rovnž jako onoho lovka, kterému opilv

zpustlík, chtje jej potupit, vyetl v.šecky skutené i neskutené vady a

zloiny, nedispensuje tato okolnost od povinnosti zpytovat své svdomí . .

.

Ale ovšem nebudeme takového lovka nutit, abv vady a nedo-

statky své, které ve svdomí shledal, vykikoval na veejné ulici ped

') To je také rozdíl mezi antiklerikalismem obyeJDým a antiklerikalismem, jak

mu rozumti chce katolická moderna. Snaha vpraviti odprcm ten význam zmínného

slova, který postuluje katolická oderna, je mmarnou — a nutn musí býti marnou, dokud

ti odprci nebudou katolíky a dokud tedy nebudou míti kriteria (mravního) onch vad,

jichi souhrn slov modeme -klerikalismem*.
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jizlivým davem a dával svým nepátelm tak do ruky zbra, abv tím

více jej tupili; rovnž není snad nutno, abychom svou sebeobžalobu

zanášeli na forum veejnosti, kde jsme obklíeni ohromným zástupem

jizlivých nepátel. Ale. bohužel, nemáme dosud jiného tribunálu této

sebeobžaloby autokritiky, než veejný tisk. Nemáme tribunálu,

kde bychom voln, svobodn mohli diskuttovati o sob
samých, o svých vadách i o svých povinnostech, o tom,

co teba odložiti a co teba initi, aby naše psobení
bylo zdárnjším. A takovýto tribunál jest nejnutnjší
a nejbližší potebou pítomné doby.

Kdybychom jej mli. nebylo by bývalo nutno vystavovati na

foru veejnosti i jinou otázku, k vb které vzniklo nejvtší pohoršení,

otázku celibátu totiž. I tato otázka by musila býti pojata v programm

diskusse. Celibát je zaízením církevním a jako takový nemusí býti

absolutním dobrem; je-li dobrem ješt v asech dnešních, i není-li

(ve form nucenosti) spíše závadou mravního pokroku knžstva, mže
bvti sporno. je tudíž nutno o tom uvažovati; nebo v pípad, že bude

uznán závadným, bude nutno jej odstraniti.

Nechci a nemohu se pouštti zde do podrobností (otázka štoly,

kono^ruy atd.). Ale myslím toto: komu jde opravdu o prospch církve,

kdo neuzavirá se do úzkého asketismu. ale má porozumní pro souasné

pomry, v nichž církev psobiti má a psobí, ten musí dnes vážn
uvažovati o poteb reforem vnitního církevního života, aby církev

mohla reformn psobiti na dnešní, od ní stále více se vzdalující svt.

Tempus urget.

Tempus urget: mohlo by se státi, že to, co dnes se zdá zby-

teným, odvážným anebo ne nutným, co se dnes zdá vrtochem nkterých

mladých lidí, uzná se za nutné zítra, když již bude pozd. Stalo se to

již, a nejednou. Byly již doby v církvi, kdy poteba reformy vnitního

církevního života bvla veliká, ale falešný konservatismus jdoucí za

heslem: zachovati všecko, co jest. aneb: zachovati aspo to. co se za-

chovati dá, poteby této si nevšímal. Všimli sob jí jiní: a povstala spousta;

a tu teprve na rozvalinách starých budov poali odkládaví stavitelé

pomýšleti na opravy. Abych mluvil konkrétn, uvedu aspo jeden

píklad. Za doby Husovy a stejn tak za doby Lutherovy byla poteba

reformy vnitního života nutná Ale nebyla provedena vas, a následek:

spousta husitská, na druhé stran spousta ,,reformape" nmecké. Kdyby
byl koncil Tridentský nezaal své dílo reformaní teprve roku 1545.,

ale o 40 nebo více let díve, a stejn tak koncil Kostnický — nepravím,
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Že by nebylo Husa nebo Luthera — ale spousta bv jisté bývala menši.

Mluvivá se o ^nepovolaných reformátorech^; nejlepším prostedkem je

umlet jest. když reformy provedou ti. kteí k tomu jsou povoláni,

ale kdvž je provedou vas.

Falešný konservatismus pracuje pímo do rukou
pevratného radikalismu. To dokazují fakta historická. To
dokazuje i rozum. Falešným konservatismem hromadí se zlo a pod

jeho spoustou dobro zaniká; tu pichází radikalismus pevratu a vzbudiv

nespokojenost s nahromadným zlem, chce je odstraniti — ale od-

strauje zárove s ním i dobro, a následek je spousta.

Ukázal se lovku na noze ved. ale nepovažoval to za nic a

tedy lékae neshánl; nechal tak. Ale ved se nehojil. spíše se horšil —
ale lovk nedbal. Konen musil ulehnouti — a ekal, že se nvní

vyhojí; zatím však bylo ím dál tím he. Konen si vzpomnl na

lékae a dal si jej zavolati. Léka prohlédl nohu a ekl: Píteli,

kdybyste mne byl povolal díve, mohlo být všecko dobe; nvní však

nezbývá jiné pomoci než nohu uíznouti. I uízli mu nohu.

Myslím, že jest lépe zavolati lékae vas. aby vyléil ved a míjti

pak ob nohy zdravé, než odkládati a choditi pak o jedné.
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Po stopách vzdlanosti a víry.
Charakteristiky od Di;a. Jana IIidkCka.

Alfonsova vrouka a morálka.

Po spšném pehledu vrouky Voltairovy porozhlédnme se po

vynikajících rysech vrouky a morálky Alfonsovy.

Prostota a snaha, pravdu co nejjadrnji dokázat a tenám
i nevzdlaným oz^^ejmit, patrná na každé stránce, ba na každé vt
knih Alfonsových. Nikde stopy pachtní se po duchaplnosti, po nové

form, po jiskivých myšlenkách a pece tolik v tch vtách psobivého

tepla, tolik povznášejích myšlenek, tolik zlatých zrn, že staí kapitola,

nebo rozjímání, a tená zapomíná na zemi a na své tlo a hoví si

v mystickém spojení s nebem. Voltaire skýtá požitky smyslné, Alfons

duševní; Voltaire rozehívá váše, Alfons zbožnou mysl; Voltaire táhne

k zemi, Alfons k hvzdám; Voltaire píše pro salony, Alfons pro ko-

mrky; Voltaire kde se te, tam rozpustilý hluk, kde Alfons, tam klid

a samota. V tom se oba shodují, že se velice etli. Oba patí k nej-

rozšíenjším spisovatelm. Kdežto však Alfonsovy spisy svým prostým

pvabem neunavují a dosud se s láskou do ruky berou, zdá se býti

svt Voltairem nasycen.

Smr literárních prací Alfonsových byl protichodným smru dl
Voltairovských. Voltaire napadal prozetelnost Boží, Alfons ji bránil;^)

Voltaire posmíval se Bohu, vtipkoval o kesanství a o Zjevem, vy-

vracel církev katolickou s papežstvím, Alfons dokazoval jsoucnost Boží,

nesmrtelnost duše, nemožnost, že by hmota myslit mohla, obhajoval

potebu nadpirozeného zjevení, pravdu kesanství, božský pvod bible,

bránil církev katolickou jako jedin Bohem ustanovenou, ukazoval na

velkolepé pednosti papežství, najm neomylnost. 3)

Jako v pozdjších spisech a listech Voltairových zášt k církvi a

papežství vystikuje jedovaté „Ecrlinf", tak láska Alfonsova nemohla

nepsati velmi asto o hlav církve a jeho právech. Don Giulio Selvaggi,

katolický uenec v Neapoli, prohodil jednoho dne k Alfonsovi: „Narazí-li

monsignor na nco, co jen z daleka se týká práv papežových, lomozí,

') sCondotta ammirabile della providenza divina.«

') »Veritá della fede«. 17fi7. »Riflessioni sulla veritS della divina Rivelazione

contro le principali opositioni de' Deisti.« 1773. — »Breve Dissertazione contro gli errori

dei moderni increduli.« 1756.
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jakoby ho upaloval ." — ^íselze mi jinak^, odvtil svtec, „písahalf

jsem papežovo a církevní právo hájit." i)

Svátosti, zejména svátost oltání byly Voltairovi pedmtem úštpk.
Alfons slovem, pérem, píkladem na tom po celý život pracoval, aby

lásku a úctu k svátosti oltání, kde dímala, probudil, a kde již byla^

upevnil a zvýšil. 2) Jeho „Návštvy" staly se apoštolem nejsvtjší

svátosti oltání. ,.Vroucnost, jakou jenom nejosvícenjší víra plodí,

nebeský olej, kterým jen svaté spisy jsou pomazány, a ohe, který jen

z nejistší lásky vyšlehuje, charakterisují tato rozjímání a ty modlitby.

Mvšlenky jsou pvodní, ei svatých knih a služebník Božích, city

nenucené, pirozené, živé", dí jeho životopisec P. Dilgskron. „Tytéž

myšlenky a city. které tolikráte živil v duši své, které tolikráte ho

potšily ve chvílích bolesti a utrpení, povznášejíce ho k Bohu a k blaho-

slavené Jeho Matce, tytéž myšlenky a city nutkaly ho napsati a uiniti

myšlenkami a city jiných. Cítil potebu toho v sob a psal. Psal pod

vlivem plamenné své zbožnosti, ponvadž se mu zdálo sladkým *a

svatým, aby i jiní se modlili týmiž myšlenkami a city a zvlášt psal,

aby konal dobré", praví kardinál Capecelatro. O Alfons v „Návštvách"

se modlí, jest potebou každé duše kesanské. Proto bylo prostinké

ale sladké toto dílko pijato s nadšením a peloženo jako Tomáše
Kempenského „O následování Krista" do všech skoro eí ve vydáních

do slova nesíslných. Jméno Alfonsovo sloueno nerozlun se jménem
nejsvtjší svátosti.

„Slyším-li jméno tohoto svtce vyslovovat, tu-li ho neb píšu,,

vždy myslím na svátost nejsvtjší. Jeho život zcela srostl s nejsvtjší

svátostí; byla, a tak dím, srdcem jeho duše. Vroucnji nemiloval

žádný svatý Ježíše v nejsvtjší svátosti, ohnivji žádný se mu neklanl,

astji žádný ho ve svatostánku nenavštvoval." (Ott: Eucharisticum.)

Tak lásku k nejsvtjší svátosti, kterou Voltaire v mnohém
srdci omámil, k životu vzkísil Alfons.

Voltairovi šlo o to, vyrvat ze srdce lidského kde jaké vlákenka

nejen zbožnosti, ale náboženství vbec. Na to mu jeho spisy, jednající

o jednotlivých pedmtech nestail}^. Všecka vda musila býti prosycena

onou snahou, provanuta oním duchem. To jest pvod 35svazkové

„Encyklopedie", jejímiž poadateli byli Diderot a D'Alembert, jejíž

') iVindiciae pro suprema Pontificia potestate, adversus Justinm Febronium.«

1768. a jiná i^ojednání roztroušena ve vtších dílech.

*) »La niessa e Tofficio snapazzati« 1760. »Delle Ceremonie della Messa* 1768.

»Vi£Íte all ss. Sacramento ed alla sempe immacolata ss. Vergine Maria* 1745.
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duší Voltaire. O ní napsal Diderot: „Encyklopedie stala se prohlubní,

do které handrláci všeho druhu naházeli spoustu nerozvážených, ne-

promyšlených, dobrých, špatných, pravých, klamných, nejistých, ale

vždy nes(juvislých a neodvodnných vcí hlava nehlava."

Ale Voltairovi encyklopedie nebyla dosti upímnou, nestavila

„pravdu" dosti oteven na svtlo, nebyla dos „pekelnou". Proto si

umínil vydat novou encyklopedii pnd názvem „Uictionnaire philosophique

portatif" (1764), „kapesní vydání veškeré nenávisti k Bohu, veškeré

djinné lži a veškeré sprostoty." Když jednou Voltaire pátelm ze

svého slovae pedítal, ekl jeden z poslucha slavnostn: „Pánové!

tato schze se Nazaretskému špatn vyplatí " Sám Voltaire jmenoval

slovník ..dílem satanovým", „slovníkem ábelským" a od pátel nazýván

prvním ministrem satanovým, jemuž nikdo jiný vydatnjších služeb

neprokázal.

Zatím pipravoval Alfons protilék, úinkující jist, hojiv, trvale.

Jsou to vedle „Návštv" ostatní Alfonsova díla ascetická „Rozjímání

o umuení Pán", „Cviba v lásce Ježíše Krista", „O modlitb". „Pravá

nevsta Ježíše Krista", „Píprava na smrt", „Chvály Mariánské". Kdo

kterékoliv z uvedených pojednání etl, dá mi za pravdu, tvrdím-li,

že každá stránka psobí kouzeln, mocn, nebesky. Hrud', v níž láska

k nadsmyslným darm a zjevm, teba voltairovskou etbou, vychladla,

se rozehivá. mysl zbožná jásá. Pesvdení, s jakým psána každá vta,

uchvacuje; láska, kterou hoí každé slovo, zažehá; Bh a nesmrtelná

duše lidská, které jsou alfa a omega spisv Alfonsových, vítzí nad

atheismem, materialismem a deisraem, A to vše dje se bezpíkladnou

jednoduchostí a prostotou a przraností slohu.

Ale co je liguorianskou morálkou? Grassmann se jí zabýval

„zevrubn a svdomit", ale co by njak k mravnosti povzbuzovalo,

v osmi onch svazcích nenalezl, za to mnoho vt k nemravnosti na-

vádjících. Alfonsova morálka ospravedluje se sama svými djinami

a svvm obsahem

Koncem 17. století, tedy v dob narození Alfonsova, rozdleni

byli theologové na dva tábory. Rozebírajíce totiž otázku o platnosti

pochybných zákon, bránili jedni z nich zákon, jiní svobodu.

Nechci se o nesnadné této otázce šíiti; jen potud se o ní zmíním,

pokud stanovisko, jaké Alfons v ní zaujal, toho vyžaduje.

Jest mnoho zákon, které samy o sob jsouce platný, v jistých

okolnostech platnosti pozbývají, neb alespo stávají se pochybnými,

jejich platnost více mén pravdpodobná.

J
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Jak V takových okolnostech jednati tomu, který jindy zákonem

jest zavázán? Dle zákona nebo svobodn? Platí zákon i neplatí?

Probabilisté tvrdili, že pochybný zákon nikoho nezavazuje, je-li jen

svoboda ádn odvodnna. Uení toto jest v jistém smyslu správným,

tak jest zárove velmi pružným, nerci-li nebezpeným. „Smí se jednati

svobodn, je-li svoboda ádn sice odvodnna, ale ádnji ješt od-
vodnn zákon?" Theologové z vtší ásti odpovídali, že ano, t. j. že

neteba zachovávati zákonu i více odvodnného než svoboda, ale že

možno jednati dle libosti, je-li jen svoboda ádn odvodnna.
Ale kdy jest svoboda ádn odvodnna? Nemajíce pevné zásady

a spoléhajíce na svj úsudek, prohlásili nkteí moralisté vty ne-

mravné za dovolené. Pascal proto nazýval právem jejich morálku

„vlažnou" a papežové Alexander VII. i) a Innocenc XI. ^j nkolik

laxních vt zamítli. I dostavila se jiná výstednost. Theologové uili,

že nejen tehdy sv^obodn jednati se nesmí, kdy svoboda mén odvodnna
než zákon, ale ani tehdy, kdy svoboda a zákon stejn odvodnny,
nýbrž jen tehdy, kdy svoboda více odvodnna než zákon. Odtud jméno

probabiliorist. Ba písnjší z nich tvrdili, že ani sebe lépe odvodnná
svoboda jednati nesmí; názor to, který byl Alexandrem VIII.^) zamítnut.

Nicmén vládl v první polovici 18. století jansenistický rigorismus.

Sto padesáte let kolísal duch lidský mezi probabilismem a pro-

babiliorismem. Což nelze objevit systému, který by ducha uklidnil, stoje

mezi obma výstednostmi uprosted? Úkol ten Prozetelnost svila

Alfonsovi, vyzdobivši ho potebnými k tomu vlastnostmi: jasným roz-

umem, obrovskou pamtí, právnickým dvtipem, smyslem praktickým.

Více ješt, píše Aug. Berthe, Alfonsova velká báze híchu oistila

mu oko, aby prohledlo s jakousi intuicí tajné záhyby zákona a ješt

tajnjší koutky srdce lidského. Mužem jsa modlitby, vyprosil si z nebe

onu nadpirozenou moudrost, kterou odpírá Bh moudrým tohoto svta,

ale rád dopává pokorným. Na jeho pracovním stolku byl obraz Matky

dobré rady, jejímž radám dostalo se pochvaly „Nil censura dignum."*)

Konen, aby se vyznal na poli mravouném mezi nesíslnými spisy

nahromadnými ve dvou stoletích školami mezi sebou se hašteícími,

dal mu Bh onen „Labor improbus", onu pozoruhodnou pracovitost,

která vítzí nade všemi pekážkami.

') 24. záí 1665 a 18. bezna 1666.

2) 2. kvtna 1679.

s) 7. prosince 1690. (vta 3.)

*) Deeretum super approbatione operum S. Alphonsi 14 maii 1803.

Hlídka. 52
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Alfons vychován jsa v táboe probabilioristu, sám byl písným

a horlivým probabilioristou. Pi'ozetelnost ho do tábora nepátelského

zavedla, aby jeho postaveni prozkoumal.

Stav se missionáem, poznal nevhodní -st rigorismu. „Snadno na

papire klást zákon na zákon^, ikával. „ale nesnadnji najit kesany,

kteí by jich zachovávali." Mimo to pimly ho vhlas, svdomitost a

poet uenc probabilistu vstoupit do jejich ad a s nimi bránit názor^

že se smí jednat dle názoru, ádn odvodnného.

Kroku toho Alfons neuinil bez vnitních boj. V jeho zápiscích

dne 24. íjna 1739. teme, že mu Falcoja. duchovní jeho otec, ekl

.,bYch se ídil dle názor odvodnných (probabilistv), jako mnoho

jinvch." Ano ješt r. IV 48. zapsal: „Don Paolo (Cafaro) rozkázal mi,

abvch už nemyslil úzkostliv na probabilis. Slíbil jsem uposlechnout,

dnes 13. ervence 1748."

Na stran probabilistv nastaly mu totiž nové nesnáze. Kde jest

hranice mezi názory slab podepenými? Jest na píklad možno, aby

názor mén odvodnný zstal zárove ádn odvodnným, stojí-li

proti nmu názor jistojist více odvodnný? Kde jest pravidlo, které

bv jako kompas na rozsáhlém moi názor ukazovalo vždy smr k ná-

zorm pravým? Dosavadní probabilisté veslovali bez kompasu, ídíce

se nejistvm osobním úsudkem a dostali se nezídka na úskalí vlažných

zásad. Aby kompas správn ukazující všem o platnosti toho kterého

zákona pochybujícím dal do rukou, podjal se Alfons obrovské práce

rzná mravouná pojednáni — a jsou jich legie — sám promyslit a

názor ádn odvodnných se dopídit. Plodem tchto zkum bylo

dílo „MeduUa Theologiae moralis R. P. H. Busembaum S. J. cum

adnotationibus. per R. P. D. Alfonsm de Liguori ..." ',r. 1748.)

S vvhrnutvm hledím bojuje proti probabiliorismu. nezabývaje se ješt

stžejnou otázkou prababilismu.

Tvto ..poznámky"^ a dv jiná díla') brzo po tom vydaná a s velkou

pochvalou všude pijatá mla býti prpravou díla budoucího, všestran-

ného, všecky otázky mravouné probírajícího.

Alfons ihned se dal do práce s vytrvalostí a horlivostí, které

mu ani zotavujících procházek nedovolovaly. „Jsem zamstnán spiso-

váním díla pro zpovdníky, nemám ani chvilky volné, a z domu ani

nevycházím", psal v prosinci 1751.

') sDissertatio scholastico-moralis pm iisu moderato opinionis probabilis in cou-

cursu probabllioris* (1?49), a »De absolutione neganda clerico habitiiato in vitio nirpi>

cupicnti initiari in sacris (.751).
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Již roku 1753. vyšel první svazek velké jeho morálky, kterého

po dvou letech následoval svazek druhý. Spisovalel dí v pedmluv,

že našel mezi theology nkteré, kteí hoví názorm vlažným, plníce,

pání volajících „loquimini nobis placentia" (Is. 30, 10.), a jiné, kteí

písností odpuzují od dobrých skutku lid. Oba smry že jsou Církvi

.škodlivý. „Proto jsem si pedsevzal uveejnit nové toto dílo, které by

mezi domnnkami píliš mírnými a píliš písnými bylo uprosted."

Za tímto úelem zkoumá zevrubn jednotlivé otázky spadající

do theologie mravouné, aby v jednotlivých pípadech ukázal jistotu

nebo alespo pravdpodobnost domnnek od theologii hlásaných. „Abych

vybral vty pravdivé, neštítil jsem se námahy; již po mnoho let za-

býval jsem se spisy auktor klasických jak mírného, tak písného

stanoviska. Najm piln jsem se zabýval uením b. Tomáše ... V za-

pletenjších otázkách radil jsem se také se spisovateli novjšími . . .

Vybíraje názory více váhy jsem kladl na dvody než na- vhlas spi-

sovatel; rozhoduje, o to jsem dbal, abych byl nestranným . . . Ostatn

jsem skoro všude podal názor vlastní, náležitou váhu klada na vtší

nebo stejnou nebo menší pravdpodobnost té které domnnky, jak se

mojí neschopnosti správným zdálo; nechtl jsem jako jiní spisovatelé

nechati tenáe v pochybách."

Morálka Alfonsova je tedy obšírnou encyklopedií otázek mravo-

uných, ešených s pomoci Písma sv., uení církevního, svatých otc

a klasických spisovatel. Obsahuje asi 24.000 text z 800 spisovatel.

Jako Voltaire s pátely sestavili encyklopedií, aby podkopali dogma a

mrav, tak se snažil Alfons životním svým dílem dobré mravy a svatý

život upevnit.

Zajímavý jest v djinách Alfonsovy morálky zjev, který zídka

u spisovatel bývá vídán, zjev odvoláni. Poznal totiž horlivý uitel

ustaviným studiem nesprávnost nkterých v „poznámkách" k Busem-

baumovi postavených vt. Nestydl se jich odvolat pidav morálce

„seznam devadesáti devíti opravených otázek." Pátelm nebylo pokorné

odvolání po vli: mohly prý se vty odvolati zpsobem mén nápadným,

Alfonsovo jméno že nezíská. „A se o mn mluví co mluví, mínil,

nehledám pece svou est, nýbrž duší spásu a Boží slávu."

Druhým obhájcem zmínné morálky je její obsah. Ze musila

býti e také o šestém pikázání Božím, jest na bíledni. Lékaská

kniha nejednající o nemocech nejvíce rozšíených byla by poloviatou.

Ostatn bylo péro píšící o tak ožehavých vcech ve zkušených, svdo-

mitých, svatých rukou, v rukou muže, o kterém se jednou pronesl

52*
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Dupanloup, že by se jeho život ml psáti na kolenou. Mimo to jest

rozmr této látky u pirovnání s ostatní — kapkou v jezee. Kniha

první jedná o svdomí, o božských ctnostech druhá, o pikázáních

Božích a církevních tetí, o závazcích jednotlivých stav tvrtá, pátá

o híchu, šestá o svátostech, sedmá o církevních censurách a irregularitách.

Zstane hádankou, jak Grassmann celou tu morálku ..zevrubn

a svdomit" prostudoval a ani jedné k mravnosti povzbuzující vty

nenašel.

Tak vedli oba tito velikáni, Voltaire i Alfons, svými spisy lidstvo

k pravd a svobod, každý svou cestou; onen cestou nevry, tento

cestou víry. Jaká to byla pravda a svoboda, ukazuje jejich život,

s dostatek známý, a život tch, kteí toho kterého následovali.^)

*) Použito litíiatuiy: »Opere die S. Alfonso Maria de Liguori.t Toriuo 1887. —

P. Carl Dilgskion C. St. R , »Leben des heiligen Alfonsus M. de Ligiiori«. Regensburg,

Pustet 1887. — P. Aug. Berthe C. Ss. R., »Saint Alphonse de Liguori«. 2. vydání,

Paris, Victor Retaux, 1900. — Prof. Candido M. Piomano, »Delle opere di S. Alfonso

M. de Lig.« Róma, libreria Salesiana 1896. — W. Kreiten, » Voltaire*. Freiburg in

Br. 1878. — R. Grassmann, »Ausziige aus dem von den Pápsten Pius IX. und Leo XIII.

ex cathedra als Norm fiir die romisch-katholische Kirche sanctionierten Moraltheologie

des heiligen Dr. Alfonsus Maria de Liguori und die furchtbare Gefahr dieser Moral-

theoloo-ie fiir die Sittlichkeit der Volker . . .«
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Symbolické knihy protestantské.
Píše VÁCLAV Oliva. . J.)

'-; Lutherovy katechismy.')

a j Djin v.

1. Po pikladu katolické církve sepsal i Luther roku 1529.

katechismv. velkv, urený pro duchovní a uitelstvo, malv pro lid

a dítkv. Práce s nimi si mnoho nedal. Vzal jednoduše katechismus

katolicky a zpracoval jej dle svých názor. Jako pípravnou práci pro

katechismy mže se považovati malý spisek Lutherv. vydaný r. 1520.

pod názvem: -Krátká formule, jak by deset Božích pikázaní a vyznáni

víry se rozjímati a .Ote náš- se modliti mlo."

2. Po smrti Lutherov - katechismy jeho uznány bvly za knihy

symb lické a pipojeny k nim nkteré pídavky.

,3) Rozdleni.

1. Katechismus Lutherv má pt ásti, a tu: u dekalogu. apo-

štolském vyznání, modlitb Pán. ktu a veei Pán.

2. Jak protestant Eckard svdí, pijal Luther do prvních vvdání

-vých katechism modlitbu „Ave Maria'' v nmeckém peklade a pí-

davek k „Otenáši" (jehožto jest království...) ješt nepipojil, -aby

prostý lid nemyslil, že nco zmnil."

3. Mezi poslední a pedposlední ásti (4. a 5.) nalézal se ve velkém

katechismu, vydaném nmecky ve Vitemberce roku 1529.. ješt krátký

oddíl: _Jak mají se uiti prosti se zpovídati.- 2) Po smrti Lutherov

byl k tomuto oddílu z agendy brandenburské pipojen roku 1530. díl

„Šestá ást o moci klí." Pozdji oba tyto oddíly i dodatky) byly

sloueny a tak vytvoena šestá hlavni ást katechismu: o zpovdi

a moci klí.

4. Xa míst oddílu šestého (o zpovdi a moci klí), jenž byl

M »Kirchenlexikou« XI. 1061.

-) Již za života Lntherova, hned po jich vydiíní, požívaly oba katechismy symbolické

autority ne ovšem prohlášením veejným, ale spíše mlky. Teprve formule svornosti dí

:

Profiteiiiur publice, nos etiam amplecti minorem et maiorem D.Lntheri catechismos(Epitome).

^) Zda toto »Vermahnung zur Beichte* pochází od Luthera ili nic, panuje spor.

Jisto jest, že oddíl tento, jakož i oddíl o .moci klí «, jenž nejspíše pochází od Jana

Brenze (Buchtcald, »Die Entstehung der Katechismen Luthei-s und die Grandlage des

grossen Katechismus*, Lipsko 1S94), do Konkonlie pojat nebyl.
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vypuštn v nynjších katechismech, nachází se ást nadepsaná: o pi-

káni, zpovdi a absoluci.

5. V malém katechismu vydaném roku 1529. nacházely se také:

modlitební formule, snubní, kestní slib a p. V nynjších katechismech

místo toho jsou: ranní a veerní požehnání, modlitba ped jídlem a po

jídle, domácí štstí a otázky pro komunikanty.

r) Výtisky.

1. Do latiny peložen byl velký katechismus roku 1529. od

J. Lonicera z Marburgu a vydán od V. Obsopoea v Hag-enav. Vydání

toto od Schneccera pehlédnuté pijato bylo do „Formule svornosti".

2. Malý katechismus peložen byl od Sauermanna a s nkterými

zmnami rovnž pijat do „Knihy svornosti''.

3. Od té doby vydán mnohokráte.

4. Text dnešního katechismu nesouhlasí s pvodním. Tak v malém

katechismu vynechán návod k zpovdi a p.')

6) Katechismy Lutherov}^ v protestantských ústech.

1. „Hlásíme se k malému a velkému katechismu Lutherovu...

jako k bibli pro laikj-, proto že v nich jest obsaženo vše. o em Písmo

svaté široce jedná a co každý kesan ku své spáse nutn vdti má." -)

2. Tak píše Formule svornosti. Ze by v tomto vysvtlení eeno
bylo, že musí nebo má každý Písmo svaté ítati, nebude se zajisté

nikdo domnívati.

3. „Požadavek, že dílo Lutherovo musí se vykládati ve snivslu

spisovatelov", píše K. Knoke,^) „nebyl posud nikým napaden a také,

pokud souditi možno, napaden nebude. Tož i zde panuje souhlas názoruv.

Ale co to jest ve smyslu Lutherov?" Pi odpovdi k této otázce

liší se názory velice.

Spisovatelé, již tyto katechismy v 1 7. století vykládali, byli jist

ipln pesvdeni, že všude pi svých výkladech Lutherova textu

souhlasí s mínním a názory reformátorovými, a pece nedá se popíti,

1) Zezschiritz, jeho lánek »Luthers KatechisuieiK- v HerzOiít)ve a Plittov »Eeal-

encyklopádie fiir protestantischc Theologie^ sv. IX. 98. — Srv. Th. Harnack, »Der kleiiie

Katechismus Dr. Martin Luthers in seiner Urgestalt*. Stuttgart 1856. — MUnckeberg , sDie

erste Ausgabe von Luthers kleiuem Katechismus*. Hamburg 1851 a 1868 — Schneider,

»Dr. Martin Luthers kleiner Katechismus nach den Originalausgaben kritisch bearbeitet«.

Berlin 1853. — T>r. Th. Harnach. Kin Erklaruug des kleiuen Katechismus Dr. Martin

Luthers«. alangen 1882.

•') Miiller, »Die symbolischen . . .« 1882. 518.

»; Neu kirchliche Zeitschrift* 1891. 94 n.
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Že spíše byli inspirováni myšlenkami tehdejší dogmatiky nežli myšlenkami

Lutherovými.^) Jich výklad nesl velice známku popularisované dogma-

tiky; snahou, aby „istá nauka" v nejvtší dokonalosti a pokud možno

v uzaveném celku byla pedvedena, nabyl vlastní ráz knihv. již

vyložili, jen znenáhla úplné platnosti. To. co katechumenm se ped-
kládalo, bylo pece podstatn nco jiného, než výklad katechismu ve

smyslu Lutherov. — Nejinak je tomu i pi výkladech katechismu,

jež v našem století vznikly ponejvíce z kruh v církvi rozhodujících;

i v nich operováno myšlenkami a formou tak. že velmi snadno poznati

možno, že pochází z dogmat kv za orthodoxní považované. Ano. tvto

novjší katechismy prozrazují v pemnohá pípadech snahu skladatel,

vykládati podaný text ve smyslu dogmatiky 17. století a v duchu

doby reformaní.

4. Již faktum, že jest velmi veliký poet výklad lutherského

katechismu, mohlo by býti dkazem, že katechismus Lutherv úpln

nepostauje.

Lutherský katechismus, dí Hammer.-) již nestaí. Nechceme.

jak vyrozumívá se samo sebou, aby byl zmnn, nech zstane, jak

a ím jest. ale vpravd odvodnná žádost, aby byl uebnicí naší

mládeži, nezadrží nás. abvchom neekli. že již nepostauje, proto že

nevšímá si vcí. jež pro nynjší stav církve jsou velmi dležitý. Nepraví

nieho o ktu ditek. alespo malý katechismus, o kmotrovství. satku,

pijímání nemocných a jiných vcech.

5. Zfe text Lutherových katechism tu a tam byl pozmnn,
aniž lid o tom vdl, nemže úpln považovati se za spravedlivé.

A nanejvýš nutné vydání jednotného katechismu pro naše

zemské církve (Hannover^ ješt píliš vzdáleno jest, pece stal se již

krok. aby panující zmatek katechismový byl odstrann."; Proto že text

malého Lutherova katechismu v jednotlivých ástech hannoverské

církve zemské má odchylky, pednesla hannoverská zemská synoda

církevní rad páni, aby peovala o zavedení pro tento katechismus

stejného textu. Komisse za tím úelem od zemského konsistoria zízená

') Knoke v nejkratší dob asi celv svt obšastní vrným a úijlným obeznámením

Lutherových myšlenek.

») -Der Reichsbote* z 11. listopadu 1891.

8) Úsudky o zavedeném katecliismu a o zavedení jeho vfibee se velice liší. —
Srv. Zeitschrift fiir Protestantismus und Kirche 1765. 51. 256 nn , 52, 47 nn. —
»Neue evangelische Kirchenzeitunsr< 1872. 21 8. — Allgemeine evangelisch-lutherisehe

Kirchenzeitunsf< 1877. 1137 a 1882. 1247.
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splnila SVOU úlohu a ustáleov text práv se uveejuje od úadu
církevního s páním, aby duchovní ráili budoucn pi vvuování v celé

církvi zemské dle nho se íditi.^)

(l) lánky (artiktile) šmalkaldské.-)

a) Djiny.

1. >Na podzim roku 1536. byl ekumenicky koncil vypsán na den

23. kvtna 1537 (od papeže Pavla III. do Mantuyj. Vypsání koncilu

bylo moude a šetrn vypracováno. Na snmu ve Smalkaldech bylo

o tom (zda úastniti se mají ili nic) v únoru 1537 jednáno (od stav

protestantských). Luther na požádání kurfirstovo Jana Bedicha sepsal

(v prosinci 1536) ony lánky, pi nichž na koncilu nezmniteln se

mlo setrvati. 2) Tento spis v nmin sepsaný a pod názvem lánk
malkaldských známý, vzal s sebou Luther do Šmalkald." Stavové

usnesli se. že koncilu se neúastní a proto lánk šmalkaldských ne-

podepsali, za to však pítomní bohoslovci evangelití souhlasíce s nimi.

ovili je svým podpisem in frequentissimo theologorum conventu.

2. „Když pak lánky od bohoslovc podepsány byly, pipojil

Melanchton ku svému podpisu ješt tato slova: ,0 papeži však se do-

mnívám, pokud evangelium pipouští, že pro pokoj a spolenou jednotu

všech kesan, kteí ho poslouchají a budoucn poslouchati budou, jeho

superiorita nad biskupy iure humano také od nás mže se pipastiti'."

3. Shromáždní bohoslovci rozkázali na vyjádení ono Melanchto-

novo, aby sepsal názory své o moci papežské. „Sepsal pak Melanchton

ješt jednu církevn djinnou sta: ,0 moci a nadvlád papežov" a

o .moci a jurisdikci biskupské', jež též od bohoslovc podepsána a ku

šmalkaldským artikulm pipojena byla.'' *)

4. Artikule šmalkaldské platily dlouhou dobu po konvente

šmalkaldském za spi^ privátní, kdežto Melanchtonovo pojednání hned

tehdy za knihu symbolickou bylo pijato.

>) Der Reichsbote* z 25. dubna 1890.

*) Guerirhe nazývá je »vlastní opposiní spis proti íiuské i'írkvi« a konkonlie

uvátli je v knihách symbolických. > archenlexikon < XI. 1060.

*; Kurfirst schválil je po dobrozdání Amsdorfov, Agricolové a S}>alatinové

v lednu 1537.

*) J. H. Kurtz, »Lehrbuch der Kirchengeschichte*, 12. Aufl. II. 60. Uinil tak

Melanchton hlavn z toho dvodu, že byl podezíván od luther. bohoslovc ze synjpathií

spapeženských ». V pojednáních tchto nepokryt papeži vyítá protikesanství a dovozuje

dle božského práva rovnost ^biskupv a pastý . Pítomní bohoslovci je podepsali. Od

r. 1555. pipojena k artikulfim šmalkaldským na vždy. Od té doby tší se symbolické autorit.
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5. Teprve po smrti Lutherov z odporu ku pívržencm Melanchto-

novvm naízena jich závaznost pro orthodoxní Lutheranv. hlavn pro

své ueni o veei Pán. Roku 1580. pijaty do ..Knihy svornosti",

naež traktát Melanchtoniiv platnosti a závaznosti pozbvl.

p) Obsah.

1. „Ráz jich (artikul Smalkaldských) jest vtšinou polemický.

Smle prorážejí se hradby ohleduplné úcty k papežské ') hierarchii,

v nichž posud ofíicielní vysvtlení evangelík se pohybovala."

2. Rozdlují se na tri díly. celkem o 23 láncích. „První díl'^)

s nápisem ,0 vznešených láncích božské maje^tatnosti* uvádí krátce

bez všelikého výkladu tyi nesporné vty o Trojici Boží a o osob
Kristov (ve tyech láncích i ; druhy díl o láncích, jež úadu a díla

Ježíše Krista ili naší spásy se týkají, a uvádí diíferenní body, od

nichž ustoupiti se nemá, ve vší bitkosti a uritosti (ve tyech láncích);

tetí díl konen objasuje ony lánky, o nichž na koncilu jednati

možno. Ve druhém díle zavrhl Luther papežský primát. "S)

y) Vvdání.

1. Artikule šmalkaldské vyšly nejprve nmecky ve Vitemberce

roku 1538. a podruhé zrevidované roku 1543. Do latiny byly peloženy

od Generana a ve Vitemberce roku 1541. vydány. Do -Knihy svornosti"

pijato bylo pozdjší vydání od Schneccera.*)

2. Manuskript jeho nalézá se v universitní knihovn heidelberské

a k jubileu Lutherovu bylo jeho fascimile vydáno od Zangermeistera.

') Papež nazývá se tu »der reehte Endechrist oder Widerchrist.^

2) Díl I. nadepsán jest: »De sunimis articulis divinae maiestatis : II. díl: »De

articulis, niii offieium et opus Jesu Christi sivé redemptioneni (:= iustifieationem) nostram

respiciunt (ospravedlnní pouze vrou, mše, úcta svatých, pravomoc papežova); III. díl:

De articulis, de ijuihus agere potueriraus cum doctis et prudentibus viris.<s

^) Ku konci výslovn dí Luther: ;To jsou lánky, pi nichž trvati musím a trvati

chci až do smrti, tak Bh chce a jest mi svdkem, že nemohu nic zmniti anebo pidati

;

chce-li kdo nco pidati, a si to vezme na svdomí.

«

*) Peklad Petra (ienerana jest lepší a jen proto v zapomenutí vešel, že Vít

Amerbach, jenž pozdji ke katolicismu konvertoval, k nmu napsal pedmluvu.
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Staroegyptské prameny

místopisu a národopisu jižní Palestiny

a pohraniních území.

Starozákonní studie. — Dr. Ai.ojs Misil. (O.)

Tak zní zpráva o válkách Dhutmesa III.: Léta XXII., tvrtého

msíce Pirit dne 25., hle Jeho Velienstvo (n-hon-f) se nalézal v Ta-ru

na svém prvém pochode vítzném rozšíit hranic Egypta; nebo za tch
let byly nepokoje v kraji Rtnu (Sýrii). Soused se potýkal se sousedem

a velkým, af malým. Každ\' brojil, odhánje mužstvo, které tam tenkrát

bylo. proti posádce, která byla v mst Ša-ra-ha-n — hle, poínaje od

Y-ra-da až k zadním vodám zeoa, jda se vzbouit proti Jeho Velienstvu.

Léta XXIIL. msíce prvního Šomu dne o., ve svátek korunovace

královské (nalézal se Jeho Velienstvo) v mst patícím králi v Ga-da-ti.

Léta XXIIL, msíce prvého Šómu dne 5., odjezd z toho msta
s odvahou, vítzstvím, mocí i dobrým právem dobyt mst hrazených

a rozšíit hranic Egypta po rozkazu jeho otce Ammon-Rá".

Eádek 22. zní: „Jeho Velienstvo shromáždil knížata území pi
potoku egyptském (vod egyptské) až do N-h-ri-n, t. j Ša-su, Ha-ru."

Z toho mžeme souditi, že byl jih Palestiny, a sice jmenovit
msta Sarúhen a Gáza vrua Egypfanm. proež se proti nim obrátil

prvý vztek za svobodu a neodvislost puvstalvch knížat Sýrie a Palestiny.

Též obyvatelé poloostrova sinajského, beduíni Ša-su i jejich sousedé

na západ a severozápad, Ha-ru se tentokrát pidali k Dhutmesu III..

kteréhož píkladu následovali i jiní vládcové, tak že snadno porazil

vzbouence usadivši se v bídném Ma-ke-ti (Megiddo) za Karmelem.

Následkem vítzství padlo inu do rukou mnoho syrských a

palestinských mst. z nichž jest 11!> uvedeno i v našem nápisu. Jak
z eeného patrno, nezdá se, že by byla mezi nimi uvedena msta
z jižní Palestiny nebo poloostrova sinajského, což též W. M. Miilleri)

s uritostí tvrdí. Ale G. Maspero-) myslí, že msta ,,dans les groupes

"í^i— 103 sont de preference dans la partie sud de Juda et dans Siméon."

Pi zpsobe egj^ptském uvádti co nejetnji dobytá msta, jest

však možno, že leží nkterá z uvedených na jihu Palestin3\ nebo bylo-li

») 1. c. 158 u.

^) »Notes siir quelques points de Grauimaire et Histoire* v »Zcitschi'ift fiir

iig_vpti.sche Sprache und Alterthumskunde.s Leipzig 1881, str. 128 n.
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Sarúhen obklíeno, jisté že patila mnohá raéáta okolní nepátelm,

která se ovšem hned vzdala, sotva se král na hranicích objevil. Ale

za svou vzpouru byla pokutována, a mohla býti právem do seznamu

pokoených mst zanesena. Proto bude teba, abych se skupinou od

. 77—103 ve zpráv o svých cestách více zabýval, zvláš když sám

W. M. Miiller piznává, že mají mnohá msta nápadnou zvukovou po-

dobnost s méstišti jižní Palestiny. Prozatím stjž zde pepis: 77. Hár.

78. Y-'-š-p-"á-ra. 79. Piogata. 80. Kerara, semitské "1"IJ1-^; 81. Har-ar,

asi semitské ^í<~!ri- 82. Robbaá, semitské n2~l- 83. Numáína, semitské

j '^stDj D^:)- 84.íšeámana, semitské n^>:- 85. Máromán, semitské C^""^^-

86.'Aini, semitské ^Z^''J. 87. Rohobu, semitské pníll-^) 88.Agal, semitské

bjt< ópiO- 89. Higarim, semitské D^*/:;". 90.' Aubil — Aubir HZIN,

b"l''31^ (sem. y mže býti vyjáden v egyptšiiné pídechem Tj. 91. Atur'

— dle Maspero Atur -p 'á = Artur veliký. 92. Aubil. 93. Kanót.

94. Magraput — Mbikrabu, Markabot. 95. 'Aína. 96. Karman — Kalman

97. Ba't-yá nV"'!! = Dm Jahve (zajímavo, že bylo jméno Jahve

v Kena'anu užíváno již ped Mojžíšem). 98. Dipunu. 99. Aubil. 100. Jerotu.

101. Hur-Kur. 102. J-'-k-b-'A-r^ 'P<2p>''' « zajímavo, jak se Hebreové

pizpsobili kana'anštinj. 103. Kaput. ^;

Tchto ta/.eni se íiastnil vojevdce 'Amen-m-hebe. jen-i o nich

strun pojednal ve svém "hrob a praví mezi jiným: „Nabyl j?em

koisti v územi 2Skb a odvedl jsem ti Semity jako živé zajatce." *;

Tato zpráva jest pro nás velmi dležitá, nebo nám pudává jiz

za XVin. dynastie biblický název pohraniného územi jižní Palestiny

2Skb = 2J1j = Xegeb a potvrzuje naši domnnku, že pece byla nkterá

msta z tchto konin zapletena do vzpoury proti Dhutmesu III.

Za následujících vlada zstal jih Palestiny pod nadvládou

'; Gen. 10 !', 20 ,
26''-''--'»-2«, > Paral. U'-'-*.

2) Gen. -26", srv. Gen. 36"', I. Paral. 1*=.

^) Puvodni název této zprávy zní: »Seznam národ hurníbo P>tuu, které uzavel

Jeho Velienstvo v bídáckém Ma-ke-ti a jejichž dítky pinesl J. V. jako jiné zajatce

k mstu Svhn (-m-'opetj na svém prvém vítzném pochode, c Mimo Champolliona a L€i>5ia,

kteí vydali povodní znní, jwdali text se zpracováním : Birch, »The Annales of Thutiues

the Third*. London 1853; Auguste Mariette Beij, Les Listes Géoírraphiques des PylOnes

de Karnak . Leipzig 1875, jenž libovoln stotožtíje veškerá jména bez ohledu na pravidla

mluvnická nebo místopisná. Opravy v texte podal TT. Golenischeý', »Offener Briel aii

Herm Professor H. Brugsch* (»Zeitschrift fiir ágyptische Sprache und Alterthumskundes

Leipzig 1882, str. 145 n.), které se však naší skupiny netýkají, a ješt dkladnjší

G. Maspéro, '-Révision des listes géographiques de Thoutmes III. « v >-Recueil des traveaux

relatifs a la Philosophie et Archeologie égyptiennes et assyriennes.« Paris 1S86, str. 94 n.

*j <. Ebers. Grab umi Biugraphie des 'Auien-m-hebe. ZDM<i 30. str. 410.
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egyptskou, kteí tam mli správce, vojenské posádky a nkolik pevností,

o emž nás pouují zmínné již zprávy zahraniního úadu známé pod

jménem „Listy z Tell-el-Amarny", které sice v Egypt nalezeny, ale

ponvadž psány babylonštinou, pojednáme o nich až jindy.

Ve zmatcích, jaké nastaly po smrti Amenhotpa IV., obsadili

8a-su = beduíni egyptské stanice nejjižnjší ásti Haru, a teprv Sty I.

z XIX. dynastie je opt pokoil. Zpráva o této v}^prav poíná slovy:

„Léta I. krále Sty I. došla zpráva Jeho Velienstva. Bídní Sa-su se

zdvihli, usadili v Haru, a jeden dáví druhého.'' i)

Tu se vypravil Sty I. pro i nim. „Ša-su poraženi od Ta-ru až

k prvému mstu Ka-n-'-na". t. j. až k prvé osad zem Kana'nu, tedy

severn ^nikoliv sudwestlich^i od Ilp'h. Ono ..msto" leží na malém

návrší a jest obehnáno píkopem napuštným vodou. Sty I. metá

z váleného vozu šípy na dav nepátel utíkajících k pevnosti, jejíž

obyvatelé prosí o milost. 2) Na to pijímá na milost lidi z Haru, kteí

mu dávají zlato ve mšcích a umlecké nádoby pi mst . . .^)

Dospv na samu hranici Kena^anu, bylo mu opevniti se, aby Sa-su

a Harští neperušili jeho spojení s Egyptem. I vidíme, že vystavl nebo

opevnil msto Penahtu pi studnici Hu-tá-.-ti nedaleko rybníka (?) Bi-ri-ba-ti,

a pi „sladké studni" Taném netem opevnil cisternu vítzného Sty I.^)

Sotva byl hotov, již byl zaskoen od Sa-su a Harských' mezi „Mstem
Sty I.", Absakaba a zmínným Penahtu.") Byli však krvav poraženij

ovšem pokud to u rychlých a pohyblivých beduín možno, i jak praví

písa egyptský: „Jeho Velienstvo je pronásledoval jako strašný lev;

nahromadil jejich mrtvoly v jejich údolích, plných jejich krve, tak že

nikdo neuniknul z jeho prstv, aby vykládal vzdáleným národm
o obezetnosti králov.''

Vraceje se z této výpravy, která, jak již eeno, sahala pouze

k prvému mstu kena'anskému, tedy mla za úel zajistiti volné spojení

mezi Egyptem a Palestinnu, pijel do Vedoyt Sty I., jak se zval srub

pi rybníce, u nhož stojí strom, na to do Miktal Sty I., srubu pi

studni Hu-(ta)-(n)a, a pi Lvím dom vystavném u nej východnjšího

behu Nilu vstoupil již na svatou pudu Egypta a byl v ohromné po-

') ChampolUon de Jeane, Notices II., str. 93. — Lepsins 1. c. 11 1. 128 n.

s) W. M. Múller 1. c. 205.

'') Lepsius 1. c. III. 126a.

*) Lepsius 1. c. III. 126b.

t) Lepsis 1. c. III. 127.

O Lepsius 1. c. III. 128a.
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hraniní pevnosti Taru uvítán od hodnostáv egyptských. Pevností

touto tee kanál Tena. jenž ústí do velkého jezera sladkf>vodního. nebo

se v nm hemží krokodvli.^

Ješt obšírnji nás seznamuje s egyptskými tvrzemi a sruby

bránícími cestu z Palestiny do Egypta a naopak, satirický dopis ucho-

vaný v prvém papvrusu Anastasiov, jenž má pro Písmo svaté Starého

Zákona tím vtší význam, ponvadž líí pomry v dob Exodu.

Na str. 27. ádek 2. teme: Pojd a eknu ti vše. co se ti stalo

pi tvrzích bránících cestu.

o. Poínám s tebou pi .,dom E,a'msa II.-, nepronikl jsi tam

odvážné?

3. 4. Nejedl jsi rvb z vodv U P-na^y-ha-na? Nekoupal jsi se v ní?

O pojd. a ti popíšu Hu-tá-ý-na; jeho tvrz. kde jest?

4. 5. Pojd d.> domu bohvn) Vedoyt v tvrzi Ra'msov, do

Sa-baVj-Viru jakož i do 'Ab-sa-k-bu.

6. Popíšu ti podobu '"i-ya-na, neznáš tamních obyej
6. 7. Na-ha-ru (voda). R-hu-bu-ra-ti (?) jsi nevidl od svého na-

rozeni, slovutný Moharel

7. 8. Ra-p'h. jaká jest její zed? Obnáší mnoho sáh pi pochodu

do Ga-da-ti?i!

Dle tchto zpráv ležely na cest z Egypta do Kena'anu následující

mésta a sruby. Na samé hranici egvptské ísevern od nynjšího jezera

Timsáh) mohutná pevnost Ta-ru, od níž zvali semitští beduíni i pi-

léhající pouš poloostrova sinajského pouští Tarskou nebo hebrejsky

"litr '^2~'2- nebo egvptské f odpovídá též hebrejskému "Z*- Pouš Sur

se pipomíná asto v Písm svatém ^; a název kraje po nejdležitjším

mst úpln odpovídá beduinskému duchu.

Od Ta-ru vedla cesta ponkud k severovýchodu, kde pi nilském

ramenu Ui?-na -ha-na stála tvrz .,Lví dm"^ a dále k studnici Hu-tá-y-na.

opevnné srubem Miktal Stv I. Jméno studnice odpovídá semitskému

Husejn = Hrádek a totéž vyjaduje semitské pojmenování srubu /~J3';2

el-Megdel. Tento ^liktal stál asi v nynjším el-'Aríši. v jehož tvrzi jsem

vidl nkolik staroegyptských zbvtk.

Další stanici byl „Dm bohyn"' Vedoyt v tvrzi (Sty I.) Ra'msov.

^tvrz" pojmenovaná dle krále vládnoucího byla zárove svatyní, nebo

') Lepsius 1. c. Til. 128; srv. Chahas, Voyage iin Égyptien-í, Paris 1866..

str. 285 n.: W. Max MiiUer 1. c. 134.

*) Chxihas. »Voyage un Égyptienc Paris 1866. str. 277— 291.

3) Gen. 16', 20S 2^'-
: Ex. 15"; I. Sam. 15s 27*.
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V ní uctívána bohyn Vedoyt a stála pi rybníku, na jehuž behu se

dailo stromm. Pokud ony kraje znám, jedná se tu o velikém solném

rybníku, zastínném pekrásnými palmami a sykomorami, pi nmž stojí

dosud prastará, pískem polozasypaná stavba, v níž se uctívá šejh Zwejd.

Výchoané jsou velmi konservativní. Místo posvátné pohanm bylo

posvátné i Hebrem, kesanm a te tam uctívají i muslimové njakého

svého svtce.

Až do Šejha Zwejda se jde pouští, a cesta jest vymezena studni-

cemi, nyní však nastává pda úrodnjší, voda jest hojnjší, proto je teba

šíe opevovati. I máme severn a východn od „tvrze Ra'menme'itovy"

„královské msto", jehož jméno se dosud udrželo v hirbet el-melek

a západn od nho známé Ra-p^h, nynjší bir Refah, kde dosud vidti

hojn hlavic egyptské práce.

Msto Ra-p^h bylo siln opevnno a tvoilo, jak ze zpráv klínových

víme, klíe k zemi egyptské. Je proto nápadno. že o nm není nikde ve

Starém Zákon zmínka, a že na n neiní žádných nárokv ani Juda ani

Simeon. Totéž mžeme ostatn tvrditi o R-hu-bu-ra-ti, vlastn R-hu-bu-ti

= PlZnn. Rehobot se pipomíná v Písm svatém i) a dle t-gyptských

zpráv Dhutmesa III. (íslo 87.) i dle této a následujících bylo dležitou

stanicí — a pece na n neiní Písmo svaté nárok. Leželo tedy jak

Refah tak Rehobot za hranicemi Palestiny, nepatilo do Kena^anu kam
je ostatn ani egyptské zprávy nekladou. Rehobot se zove nyní R°hejbe

a leží na levém behu soujmenného údoh'. Je to rozsáhlé mstišt obehnané

silnou zdí s mnoha cisternami a hlubokou studnou pi samých východních

hradbách. I tu jsou hojné zbytky innosti egyptské, a to jak ve mst
tak v okolí.

Údolí, nad nímž R"hejbe leží, jest po mém soud Na-ha-ru, dlící

v dolní ásti majetek egyptský od edomského, v horní pak, když se

spojí s Wádi-m es-Sini (srovnej bibl. ^y) a zamíí k západu, od Kene^anu.

Ve svém západním toku od es-Sini po celé eš-Šelále má hojn vody.

tak že se mohlo psáti egyptsky s determinativem „voda".

Toto Wádi eš-šelále, a konen po spojení s eš-Šerfa. Wádi Razze,

jest egyptský a assyrský na-ha-ru, na-a-ru a biblický C^ni?^ iTlJ-

potok egyptský, tvoící jižní hranici (Palestiny) Kena^anu. Jižn, jiho-

západn od nho se prostírají úrodné nivy s etnými mstišti, v nichž

teba hledati ostatní stanice egyptské: Sa-b(a?)-'á-ru. snad hebrejsky

7i^D2'*5 '*i-ya-na, hebrejsky py, kterou navrhuji stotožniti s dnešním

mstištm Ma'án, silnou to pevností asi 20 minut východn od hán

') Gen. 26".
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Júaes. Egyptské jméno zejmé ukazuje semitský význam ^pramen",

a Ma'án = prameništ mu odpovídá jak souhláskami a významem, tak

i polohou, i neteba tvrditi (jak iní W. M. Miiller 1. c. str. 134.), že

jest to „irriger Absprung auf die sudliche Deltagrenze'^.

"Ab-sa ka-bi leží asi severovýchodn od Mazánu a nedaleko, ale

severn zbývající stanice ,, sladká studna" krále Ra'menme'it snad pi

nynjším Marinu; srub pi rybníku Bi-ri-ba-ti, a na levém behu Wádi

eš-Selále, proti prvému mstu Kena'anskému, tvrz Hu-ta-a-ti i^Hutarati).

Z eeného vysvítá, jak dobe byla chránna obchodní cesta

vedoucí z Egypta do Palestiny. Mimo pevnost Taru a ti jiné v samém

Egypt ležící, stálo tu mezi Egyptem a Kena'anem v dob Exodu

dvanáct tvrzi a srubu, které mly obsazeny veškeré prameny, studny

a rybníky, tak že se neinohl nikdo bez prvodního listu tudy dostati.

Velitelé každé tvrze bedliv dávali pozor, co se v okolí dje a

piln vše zaznamenávali, aby mohli co nejhojnjší zprávy podati

pedstaveným.

Bda, kdo by byl utíkal z Egypta bez písemného povolení kra-

loval Jíž na hranicích egyptských bylo mu stanouti. Jen zbraní v ruce

mohl si vynutiti prchod, ale jak odvážlivým a nebezpeným byl takový

podnik: Obrovské pevnosti 'T^ku (Sukkpt) a Taru (Šiir) jist by byly

dlouho vzdorovaly, a když se i podailo je rozboiti, hrozila pak žíze,

nebo bylo teba bojovati o každou studnu. Zatím však se mohly

sraziti egyptské posádky z hranice a z Kanaanu pi Miktalu Sty I.^

adové vojsko mohlo znovu obsaditi Tam a odvážlivci byli odsouzeni

k smrti hladem a žízni a vydáni na pospas pohyblivým beduínm

Sašu, kteí vždy drží se silnjším.

Další zprávy se nám zachovaly z doby XXII. dynastie, kdy král

Sešonk p2'T podnikl loupežnou výpravu do Palestiny a poplenil jak

Judsko tak Israelsko.'; Seznam vyloupených osad byl velmi obšírný

a nemálo by obohatil naše místopisné vdomosti, kdyby se byl býval

lépe zachoval.

Z Judska vyplenno dvakrát tolik osad jako z Israele, ale ísla

60—63, 113—115, 133—156 jsou zniena, jiná velmi poškozena.^)

Jist teme : . 66. 'A-á-d*-m-á. které odpovídá hebr. ÚI^^j^V- O

93. Ha-ni-ni. 102. Ša-.-nr = Sarnr = Šarn-el. 107. ha-k-ru-ma.

108. 'A-ru-d-á. 109. ru-bi-t = území 'Arada Velkého; tak te W. M.

») Srv. 1. kr. 14^^

«) Lepsius, 1. c. III. 187 ef.

s) Num. 34. *• í- — Jos. 15*.
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Miiller V) a možno jest to; ale následující íslo 111. tomuto tení ne-

nasvduje. Spíše ísti: ha-k-ru-ma := okrsky "Aradu l~^y ^) a Rubí tu.

110. 'A-ru-d-á, 'Arad. 111. Ne-ba-ta. 112. Yu-ru-hu-ma- l24. Bi-t—n-t.

125. Ša-r-ha-na jni"!*^**) a íslo 59. Je-ru-<la-á.*)

Tolik nám asi povídá egyptologie posud o jižní Palestin a po-

hraniních územích. Až budou prozkoumány veškery zíceniny egyptské,

až budou pekopána mstišt jižní Palestiny, budou tyto zprávy mnohem
hojnjší a mnohé temné místo Písma svatého se vyjasní.

v Olomouci, v únoru 1901.

ít^t,íkíllii.i.AAikltilH kkHiA.AÁllíl.Xi.i-XiXXAi.Á^lÁÁJ.ÍkAXXktkÁÍÁi .
__

^l ^^-' Í"i@Í5 Písemnictví a umni, >^gi§;/t^j>>^@)
i>i.* -r .^-i *^>
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K opravám diplomatáe moravského.
Píše Fr. Snopek, k. a. archivá v Kromíži.

CCLXXXVII.
619. Týž biskup. Kromíž, 2. Hjna 1390. — Ti/též knihy str. 46.

Str. 53 G. v záhlaví teba opraviti jméno vsi, na níž pojistil Hrabiše své

manželce a ísti dle listiny samé: Štchovice,

. 1. manské knihy: ecclesia nostra in pheodum tenet;

. 2. „ „ om)4em písaovým: bona qua.

Str. 537. . 3. manské knihy: pro vera dothe, que wigariter leipgeding

nunccupatur;

. 5. manské knihy: ipsius dothis; . 9. dothalicium

;

. 14. „ „ inpedire.

ccLxxxvin.
620. Týž biskup. KroméHž, 3. Hjna 1390. — Tytéž knihy str. 48.

Str. 537. . 4. manské knihy: hat er ir beweist;

. G. manské knihy

:

von Darchouicz . . . vnd seinen zugehorungen
;

„ lehenherre . . . uffreichunge

;

„ gegeben vnd vorlehen
;

„ in alle der masse ... po ,is opakují: vnd gewonheit;

„ Wolsberg

;

„
Heinricus de Biela.

«) 1. c. 168.

2) Num. 21», 33-'o. Jos. 12«*, Soud. l^e.

s) Jméno bibl. Jos. 19«.

*) Známé ze seznamu Dhutraesa III.

í.
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CCLXXXIX.
62L. Týž biskup. Kromíž, 4. íjna 1390. — Tytéž knihy str. 70.

Str 538. r. 3. manské knihy: potest (pt., ne poterit)

;

r. 4. manské knihy: capetuli (cape'');

. 5. a „ et quasi desolata, snad by mlo býti : et quasi

desolatam, není: nunc quasi desolata;

9. s „ omylem opisovatelovým: de vestra erta sciencia (vra).

ccxc.
622. Datum: Kel, 24. íjna 1399. — Tytéž knihy str. 45

Str. 538. r. 1. manské knihy: Item Beneschius de Russki assignauit

(assiguit) . . . dothalicium \-idelicet (^diplomatá omylem tisk.; videcilecet)

;

3 manské knihy patrné : censualia, totiž septem quartalia agrorum,

ne: censualium; po slov: pertinenciis : instrumenti

forma vt supra, pedchází pak v manských knihách,

listina uveejnná v diplomatái sv. XI. . G07.,

str. 528.;

. 4 , B Dirslaus . . . Heinricus de Fullenstein Heinricus etc.

;

. 5 ,. „ Heinricus . . . Malhaticz et alii plures.

. 6. „ „ anno domini M^CCCnonagesimo nono /erm etc., tedy

listina zaadna omylem, mylné jest i datum celé,

jež opraviti teba, jak udáno vý.~e.

CCXCI.

624. Týž biskup. Mírov, 29. íjna 1390. — Tytéž knihy str. 48.

Str. 539. . 1. manské knihy: in vnsir gegenwortigkeit

;

. 2. manské knihy; mají slovo mute petrženo;

.2.a6. „ „ Greiffstet:

. 7. „ „ Curwicz; tak i . 15.;

. 9. „ „ frawen Anna;

. 13. „ „ vorlehen.
*

ccxcn.
626. Týž biskup. Kromíž, 10. listopadu 1390. — Tytéž knihy str. 70.

Dr. Lechner: Frovenienz und Druck richtig bis auf das Wort Martyrii

vor Martini am Schlusse.

Str. 540. . 1. manské knihy: Xssel;

. 8. manské knihy zcela patrn: aingulis (singlis, ne omnibus);

. 4. k ,pos3Íderun, jak správn dle manských knih otištno bylo,

dodati : sic

;

r. 6. manské knihy mají na konci listiny: feria Y ante festm M, a

pod árou, kteráž iní obrubu písma od spodu, psáno jest: Matini,

to jest Martini. Xemženje a nesmíme se domnívati že by kdo na

konci trnáctého nebo na poátku patnáctého století byl psal svatého

Martina muenníkem, jímž nebyl. Jak sob vysvtliti ono M ? psáno

jest na obrub (kolmé áe, pes kterou nerad psal tehdy pisatel

mnoho). Jméno svtcovo málo kdy se zkracuje, a protož pisatel volil

Hlídka. 53
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rmlji mimo ono M napsati Martini pod arou, což velmi zídka inil,

než aby za obrubu byl psal trojslabiné jméno celé nelio na násle-

dující íítránce (71 )
pro n zaínal á<lek nový.

CCXCIII.

627. Týž hishup. Kromm, 17 listopadu 1390. — Tytéž knihy str. 49.

Str. 540. . 4. manské knihy: groser pfenige;

. 5. manské knihy: wy man die etc
;

. 9. „ ,, vnsere lieben getrewe . . . AVolfsberg;

. 10. j, ,,
vnsere liben getrewen.

CCXCIV.

628. Týž hishup. Mírov, 1. prosince 1390. — Transsumpt privilejf

rychtáe svitavského z o. ervence 1430. — P. I. a. S.

Dr. Lechner píše: „Aus einer aus dem 18. Jahrhundert stammen-
den abschriftlichen Privilegiensammlung der Stadt Zwittau etc." ale

kdyby si byl všiml, co následuje v diplomatái, totiž „in der Boekschen
Sammiung n. 12160 im mahr. Landesarcbive" nebyl by psal dále:

„d. h. Avohl aus dem hier mit P. II. a. ^ signierten Privilegienheft

in Copia vid." Tatu slova jsou znamenitou charakteristikou jeho samo
sebou velmi namáhavé a nevdné práce.

Nemá mnohem vtší váhy ani další jeho poznámka: Die Eintraguug

im Lehensquatern H 84 ist jedoch viel eher zum Abdruck geeignet

als eine spate Copie." Kdyby se jednalo o jednoduché opisy, dal bych
ovšem za pravdu, ale zde jest e o prosté kopii z konce trnáctého
anebo z poátku patnáctého vku a o dvojím dopise vidimovaném
z vku osmnáctého, jimž dodává ceny náš notáský transsumpt výsad
rychty svltavské z roku 1430, ku kterémuž pan autor pístup ml
jako k listinám ostatním.

Str. 540 . 2. transsumpt z roku 1430 : Luthomischel, ciuis Czwittauiensis;

. 4. transsumpt z roku 1430. : octoaginta.

Str. 541 . 1 transsumpt z roku 1430.: episcopus Olomucensis supradictus,

tak i manské knihy II. 84.

. 3. trantsumpt z r. 1430.: punctis suis clausulis et articulis, bez et

ped „clausuhs" tak i manské knihy,

. 5. „ „ informati sumus, manské knihy: fuimus;

. 7. „ „ in Mlgari, tak i manské knihy;

. 10. ..
jj

Wolfaberg, nebo: Wolsaberg, manské knihy

Wolfsberg;

„ „ „ Henselicone, manské knihy: Henshcone.

. 10. 11. „ „ Wenceslao prouinciali in Czwittauia, manské
knihy ne pouze: Wenceslao, jak Dr. Lechner

udává, nébrž taktéž: Wenzeslao prouentiali:

in Czwittauia.

I
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ccxcv.
620. Ješek Kužel. Mírov, 1. prosince 1390. — C. 1. a. 19.

Str. r>41. . 3. originál: seruiui, tištno omylem: serviri;

. 3. oriffinal: satisecit.

CCXCVI.
631. Biskuij MikoldS. Mírov, 16.prosince 1390. — Manské knihy II. str. 149.

Str. Ó43. 3. manské knihy po: exhibuisti: et ecclesie nostre Olo-
m u c e n s i, a c a u c t o r e d o m i n o i n u t u r u m p o t e r i s e x h i b e r e;

. 11. manské knihy po: pluribus mají: tes tib us.

CCXCVII.

Dodatkv . 11. Jen ze Srbec Kromíž, 14. února 1376. — Tytéž

knihy str, 78.

Str. 558. . 9. manské knihy mají: Peschiskowa Lhota, Oznieze etc.

Rukojmí v asopise Zeitschrift des Vereines fiir Geschichte III.

98 dle manských knih jest: Sczepan de Dobronicz sororius Jenczkonis
antedieti etc.

CCXCVIIt.

14. Vok z Krava. Jiín, 2. íjna 1383. — Manské knihy III. fol. 2.

Str. 5G7. . 2. manské knihy: Tyczhyn;

. 3. manské knihy omylem: existant;

r. 6. „ ., koetelangen;

Str. 562. . 18. manské knihy správné, jak tištno v diplomatái: XXI
grossos. Bylo psáno pvodn XX'' na konci jednoho ádku, VI. na
poátku následujícího, ale V jest vymazáno, tak že nezbývá než XXI
a ne, jak opravuje Dr. Lechner: XXII.

Í-. 23. manské knihy: penthecostes;

. 24. „ „ wlgariter dieto kupelt;

. 30. Vilhelmo.

Str 563 . 2. manské knihy: comittendum;

. 15. manské knihy: iurisdicionibus . . . aput eum;

. 17. „ j,
iurisdicione;

. 23. „ „ Ewlemburg . . . Wencesslaus.

V dodatku k listin od Dra. Lechnera na uv. m. str. 98.

V textu . 1, manské knihy zcela zeteln, ovšem také omylem: solutiuu,

ne: salutm;

. 4. manské knihy zcela zeteln uerunt (fu'unt) ne: uerint, jak te
Dr. Lechner.

Str. 09, . 16. manské knihy: aliqe, t. j. aliquem, ne: aliquis, jak te
Dr. Lechner. Ostatn na akkusativ ukazuje i následující: seu aliquos.
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Doplky diplomatáe moravského.

Sebral Alfoxs Žák.

Za studií listin v diplomatái moravském pro jakousi vdeckou
práci objeveno bylo nkolik nesprávností a nco nových listin, jež zde

uvedeny butež jako doplky diplomatáe vedle etných oprav jeho,

v „Hlídce" už po delší dobu uveejovaných.

I.

apež Jan XXII. (1316—1334) ipotvrzuje premonstrátskému MáSteru

Jeruši [Geras) v Dolních Rakousích podací právo na faru Vraténín.

Avignon 13. ledna 1317.

Originál na pergamenu v klášterním archivu jerušském, dobe
zachovaný, olovná pee na ervenožluté hedbávné še pivšená.
na rub záznam: „Sup. Colacione in Freting", k emuž pozdji ruka

pipsala „summi Pontificis". Listina tato otištna jest od Boka v diplo-

matái VI. 85., . CXn., nesprávn však též již díve v d. V. 261,

. L, kdež jest ji vbec vymítiti. Papež, jenž listinu tuto vydal, nemže
býti jiný než Jan XXII. To vyplývá z citátu listiny: „accedente consensu,

prout in patentibus litteris inde confertis . . . plenius dicitur contineri."

Zde dovolává se papež dvou listin z r. 1251. a 1303. (Cod. Dipl. Mor.

III. 147 a Archiv fur Kunde ust G.-Q. II. 1849, str. 21. a 44.), ne-

mohl to tedy býti Jan XXL, jenž panoval pouze nkolik msíc 1. 1277.^)

— Datum listiny v originálu zní: „Datum Auinione III. Id. Januarii

Pontificatus nostri Anno Primo."

11.

Vyrovnáni sporu mezi klášterem kounickýtn a zelivským o tyi vesnice

na Morav. Kounice, 2. ervna 1306.

Originál na pergamene dobe zachovaný v klášterním archivu

žeKvském. Sign. . 6. Otisk u Boka C. D. M. VII. 789. a u Emlera

II. 903. . 2092. Spor mezi kláštery urovnali premonstrátští opati

Konrád z Litomyšle a Petr z Jeruše. Jméno opata litomyšlského roz-

hodn ísti jest Gh.(unradus), a ne jak Emler udává Th. (Tlieodoricusl)

Opat želivský slul Thilman, probošt kounický Jar loch (Yerlacus).

Dle toho opraviti jest listinu ze 17. bezna 1306. (Emler Eeg. II. 900,

n. 2084), kde postupuje klášter kounický klášteru želivskému ves

Bránici, a kde uvádn bývá probošt kounický jménem T., t. j. Tomáš.

Tak na pf. u D. ermáka, Premonstrati v Cechách a na Morav (Praha

1877, str. 296.), jenž má tamže i nfnoho jiných chyb. Listina tato jest

památnou pro tolik podpis, jimiž dosvdili ji rzní opati ádu premon-

strátského, tak Bedich ze Steinfeldu, Thf^odorich ze Strahova, opat

z Hambornu (u Emlera Th.\ Annales Prát ' jnstratenses, Nancy 1734,

I. 795., uvádjí opata Konráda r. 129''. »<i'istiána 1308, proto snad

lépe ísti bude CA.), Theodoricha z Louky, Ivmiráda z Litomyšle, Romana

») Letopoet 1207 u Boka C. D. M. V. ž:* l pouze chyba tisku, místo 1277.
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Z Hradišt. Petra z Jeruše. Theodoricha ze Zábrdovic, Bertholda z Teplé
a Hemana z Milevska. Listina sama zachována jest v klášterním
archivu rajhradském. Cod. G. d. 52. Ful. 446 7.

ni.

Papež Clemens VÍ naizuje urovnání sporu o opatsTcou volbu mezi Mdlterem
strahovským a zabrdovsTcým. Avignon, 15. dubna 1350.

Listina tato otištna v C. D. M. VIII. 14—15, . 20. Avšak
nesprávné uvedena jsou na poátku jejím slova: Preposito Bernensi

(v pekladu: probošt brnnsky, kdež rozhodn ísti jest: Preposito

Bernecensi. t. j. probošt panenského kláštera premonstratek v Perneku
Pernegg, Dol. Rakousy). Nebo duchovni osobv. jimž bylo z Puma
naízeno urovnati spor, byli opat z Jeruše. pak pevor panenského
kláštera Himmelpforte ve Vídni, závislého od Jeruše, a probošt perneckv,
jenž vybírán býval také z kláštera jerušského. Všecky ti tvto dolno-

rakouské kláštery premonstrátské tvoily tém jednu rodinu duchovní,

a proto též pedstavení jejich astji pospolu picházejí v listinách'.

j

Mimo to klade listina papežská kláštery tv výslovn do diecese pasovské.

k niž tehdy ješt celé Dolní Rakousy náležely, tak že zde pouze na
klášter Pernegg lze pomýšleti.

Dr. Volný znal ješt druhou listinu papežskou podobného obsahu
ze dne 5. prosince 1350, cituje záznamy rvtie Petra Chlumeckého
Kirchl. Topogr. von Mahren 11., 4. str. 189;. po níž není však dosud
ani stopy.

IV.

Fr. Petr, eholní kanovník premonstrátského kláštera luckého a fará
XI sv. Mikuláše ve Znojm, rozhoduje jakožto judex delegatus spor mezi
klášterem Pernekem v Dolních Rakousích a hratími z Bukovin (u Jiic)

o faru Hostim. Znojmo, 13. kvtna 1349.

Originál na pergamene dobe zachovaný, však tžko itelný.

v klášterním archivu jerušském.-i Pivšena jedna pee ovální na
bílém vosku, ponkud poškozená, jež ukazuje knze s legendou:

S. PETR . .

.' PL . . . CT. XIKOLA ... Xa rub: .Hr.sstin^s 1:349."

Arcibiskupiská konsisto pražská rozhoduje jakožto druhá instance spor

ofaru hostimskou ve prospch kláštera perneckého. Praha, 2. prosince 1351.

Originál na pergamene, dobe zachovaný v klášterním archivu

jerušském. Pivšena pee na bílém vosku má ve znaku sv. Václava
s orlem, vedle nho dva menší štítky a legendu: S. OFICIOLATVS.
CVRIE. PRAGEN. ARCHIEPI. Xa rub: Hosstings; Ecclesiam in

Husting in Moravia concernens. 1351.

') Cf. Blátter des Vereinfs fiir Landeskunde von Xieder.'.sterreicb. XXXIII. (Víde
1899, str. 138).

«) Cf. Blatter 1. c. str. 140. n.
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VI.

ArnoSf. arcibiskuj) j^ražský, potvrzuje rozhodnuti své konsistofe, jez právi

svrchu bylo uvedeno. Praha. 12. j^osince 1351.

Originál na pergamene, dobe zachovalý, v archivu jerušském

s jednou utrženou peetí, jež visela na ervené hedbávné še. Ka
rub: Littera coníirmacionis mee archiepi. pragen. Husstings. 1351.

VII.

Jan, Jindich a Smil bratí z Bukovin veejní jsou sproUéni ve Znojm
cirkevních trestu. Znojmo, 26. bezna 1357.

Originál na pergamenovém papíe,, dobe zachovaný v klášterním

archivu jerušském, ml pvodn tyi, a má nyní jen dv pivšené, skoro

zcela rozdrobené peeti.

VIII.

Syfrid rytí z Luhnice íHafnerludenJ a Bohuslava, jeho manželka, zfi-

kládaji kapli v Lubnici a oltá sv. Petra v kostele vraténínském (Frattting).

Zámek Luhnice, 2S. íjna 1372.

Originál na pergamenu, dobe zachovaný, v archivu jerušském,

se temi pivšenvmi peetmi na bílém vosku, jež jsou poškozeny.

První kulatá má ve znaku kotvu se temi hroty a legendu: S. SIGrFR . . ..

druhá ovální opata s berlou a nápis: . . . HELMI ABBATIS ECCL'E
lEROCENSIS (Vilém, opat z Jeruše). tetí njakého svtce a legendu:

S. MATH . . . IN VRETINGA (Matj, fará ve Vratnín). Na rub:
Sup. Cappellam Haífaerluden. Fuadatio Capelae in Hafnerluden et

Altaris S. Peti in Ecclesia Fratingensi. N. 24."

IX.

Papei Bonifác IX. rozlioduje sporo faru hostimskou. Mim. 15. ervence 1395.

Originál na pergamenu, dobe zachovaný v archivu jerušském.

Pee, jež byla pivšena. jest nyní utržená. Xa rub: Parochia Hostin gs

Husstings.

X.

Wiker, opat kláštera hradištského u Olomouce, vyšetuje záležitost oban,
msta Vitorazu (Weitra v Dolních Bakousích), kteí pepadli cestujícího

hnze Jana Przekoms z Rakovníka a dovolávali se papeže Bonifáce IX.

In monasterio Gradicensi 13. ervence 1395.

Originál na pergamene ve mstském archivu vitorazském s roz-

lámanou peeti.

XI.

Ojyat Wtker vyslovuje interdikt nad Šesti obany vitorazskými. In monasterio

Gradicensi 5. ervence 1396.

Originál na pergamene ve farním archivu vitorazském, se 16

peetmi, z nichž 10 chybí a 2 jsou poškozeny. Šest oban zde výslovn
jmenováno: Kunc Parricida, Hensl Hombek, Fridl Mocz. Henrich

Ulrich. krejí, Welsl Kazempek a Kunc Gladiator. Ti pepadli knze
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Jina. uvznili jej a uloupili mu nkteré vci, zaež vypovdni byli

nyní z církve. Rozsudek ten ml býti oznámen též v sousedních

kostelích pasovské a pražské diecese. Mezi svdkv jmenuje se Herscho.

viká kapitoly olomucké, Marko z Dolního Stépánova. Onscho z Hrky,
armigeri Olomucensis et Wiriceslauiensis dyocesis. a j.. též Jakub,

císaský notá, syn Jana de Pyeska.

XII.

O[jat Wilcer dovoluje sice vyobcovaným obantn vitorazským pfstiijj do
kosteltty ostatn však má se jim každý ješt vyhýbati. Hradišt, 2. ledna 139 7.

Originál na pergamene s 10 peetmi ve farním archivu vito-

razském. Jako svdkové picházejí Beneš, plebán z Hranic ádu
kazatelského a opt Marko z Dolního íStpánova a Zvsto z Topolan,
armigeri Olomucensis dioecesis, i notá Jakub, dále opat ze Tebon.
Veliko. viceregent v Trhových Svinech, Jan, fará v Zumberku. Jií,

fará stropnický. Vítek, fará v Nových Hradech, Matj, fará v Bene-
šov nmeckém, a Tomáš, fará in Novo foro. kteí provedli naízení
opatovo.

xm.
Opat Wiktr dosvduje, že mu pedložil opat teboský prosbu oban
vitorazských za osvobození od trestu cirkevniho, a upomínd ony obany,

aby sami zadali o rozešení. Hradišt, 19. bezna 1397.

Originál na pergamene ve farním archivu vitorazském s peetí
opata hradištského. Svdci: Jan. viká farního chrámu v Knihnici. Jan.

kaplan klášterní. Jindich, vojín, a Potka, zbrojnoš, oba bratí z Damboic
a notá Jakub.

XIV.

Opat Wiker poukazuje obany vitorazské, by se obrátili ku Stolicipapežské
o absoluci. Hradišt, 19. bezna 1397.

Originál na pergamene ve farním archivu vitorazském. Pee
opatova chybí. Svdci jako v listin pedešlé. (Cf. Gesch. Beil. zum
St. Poltner Diocesanblatt. VI. St. Pulten 1S98. str. 400—403.)

Holandské písemnictví.

Eeferuje ') Alois KorrELKA.

Referent o holandské literatue C. K. Ebut v londýnském
„Athenaeu" . 3845. prohlašuje za nejpozoruhodnjší událost na poli

literárním v Nizozemí vystoupení Vláma Steijn Streuvelsa. (Mimochodem
podotýkám, že podobn soudí i Fr. Xetscher, jenž do „Hol. revue"
referuje vždy o tak zvané knize en vogue. Netscher pojednávaje

o Streuvelsovi kojí se nadji, že od nho mže se nadíti holandská

*) Použito anglického Athenaea mimo jiné.
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literatura velikého selského eposu, kterého dosud nemá.) S. Streuvels
vystoupil najednou temi sbírkami, jichž názvy jsou: „Lenteleven",

„Zonetij" a „Zomerland". Jsou to sbírky básnicky psaných povídek
ze života venkovského, v nichž však nelíí se venkov po zpsobu
starém jako „Arkadie", ale jenž také nemá nic spoleného s moderním,
pochmurným pessimismem, jaký spatujeme v Zolov „Zemi", nýbrž

je to zdravé, srdené líení skutenosti. Autor ani nehoruje ani ne-

opovrhuje venkovanem, nýbrž pozírá na ného jako na „kus" pírody,
jenž zasluhuje pozornosti práv tak jako strom neboli oblak nebo trávník,

ba pozornosti daleko vtší, ponvadž je to „kus" pírody s lidskou

duší. Zola, jak známo, líí také venkovana ve styku s hroudou, jenom
že ukazuje lovka jako neodluitelnou ástku její. U Zoly nedá se

lovk od pdy, pda pak od venkovana odlouiti; ob pak souástky
dosti mají na sob. Ne tak u Streuvelsa; Streuvels pojímá jak pdu
tak i jejího vzdlavatele jako „initele" mnohem dalekosáhlejšího živlu

a plánu. Streuvels nevidí v rolníkovi toliko kus politováníhodného,

bídného, abych tak dl- — „hovada", nýbrž jako na tvora nadaného
lidskými, tebas jako teprve zárodeními vyššími tužbami, a lidskými,

tebas drsnými, hrubými city. Streuvels nevidí v zemi toliko kus
hroudy, dojnou to krávu pro jejího obyvatele, nýbrž také nosiku a

roditelku všeho živoišstva a jevišt lidských tragedií a komedií. Také
styl a e jeho jsou zvláštní, je to vlámština prosvcená archaismy a

zárove holandština, holandština jadrná a libozvuná, jakou kdy psal

Vondel. Není tedy divu, že mladí na p. W. Kloos tvrdí, že díla

jeho budou žíti i tehda, kdy už vše tendenní dávno zapadne v moe
zapomenutí.

Vedle Streuvelsových prací objevilo se na knižním trhu mnoho
jiných dobrých, špatných i lepších. A tu teba pedem uvésti Van E^df^na

román „Van de koele Meren des Doods" (esky: Z chladných moí
smrti). Van Eeden není ze spisovatel, kteí by podávali tenám
poutavého tiva. Také tento román nedojde asi veliké obliby, hlavn
pak ne v širších vrstvách. Charakterisovati lze jej strun takto: Je to

kus psychologie vrcholící v naprosté pathologii. Roman podává historii

vývoje siln smysln vyvinuté dívky z lepších kruh, jež zapede
nejprve milostný pomr s mladým emeslníkem, kterýžto pomr koní
sebevraždou mladíkovou, potom se vdá, ale jest nešfastna, ježto muž není

tak, jak ona, smysln disponován, i zdrhne s umlcem, ale stane se

ješt nešastnjší, až konen v Paíži oddavší se „králiin", t. j. volné

lásce, pijde jako morfinistka do nemocnice, kdež se vyléí, a díky

Bohul zapone žíti slušn. Ku cti spisovatelov budiž však vytknuto,

že nikde nepekrouje hranic slušnosti. Octave Mirbeau zajisté nebyl

by si dal ujíti píležitosti, aby poblouzení takové ženy nepodal v barvách
co nejkiklavjších. Van Eeden pestává na narážkách, toliko patho-

logickou prohlubuje stránku smutného toho pípadu. Slovem v práci

této zatlail patholog úpln poetu u Van Eedena.
Louis Couperuíi, který po vydání (1897) své „Metamorphosy"

úpln se byl oddal báchorkám („Fidessa" a „Psyche"), vrátil se opt

1
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k psychologii. Vvdal totiž v tom smru dva nové romány: „Langs

Lijnen van Geleidelijkheid- titul, který vru nesnadno do eštiny

peložit, snad pibližn: ^^Podle stupnice postoupnosti"; a ^De stille

Kracht" Tichá sílaL Onen román je románem lásky, i uvádí tenáe
do kosmopolitického ruchu, jaký vládne v kruzích cizinských kolonií

v Eím v zimní seson, líe lásku mladé, od svého muže rozvedené

Holandankv s malíem, taktéž Holananem, v Eím i ráv meškajícím.

Pedností knihy jest brillantnost slohu a psychické postehy; vadou

nedostatek déje. Mnohem vtší sensace docílil druhý román. O knize

té. jež jest ovocem cestv, kterou autor ped rokem na ostrov Jávu

podnikl, líí zakuklený odpor domorodc proti vtírajícímu se „evro-

pismu". Couperv soud vrcholí v tom. že pobyt v tropických krajích

psobí neblaze na Evropany, ježto je sesurovuje.

Útokem m' obem silnjším na spolenost indicko-evropskou jest

práce B. Vetha, jež spatila svtlo svta ped Couperovým románem,

„Život v Indii". Ponvadž ale psána až píliš tendenn (autor honí

a tupí kde co), a nad to postrádá všeliké ceny umlecké, zstala v celku

nepovšimnuta. Tetí útok na život v Indii podnikl Henri Borti románem:

_Het recht der liefde" Právo lásky. Borel líí v dotyném román
život mladé evropské darav v Indii, jež zprva, následkem zmny pod-

nebí, jakž takž živoí, jejíž však život potom nové vzpružiny dochází

ve svžím vzduchu velkolepých hor. Líeni pírody iní hlavní pednost

knihy, ponvadž ale autor jenom povrchn dotýká se pomr spole-

enských, ano hrdinku z tamního ovzduší zpt dom odvádí ped
koníliktem hrozícím jí. prnto jeho útok vyznl celkem na prázdno.

Ped tím vydal týž autor poetickou historku dtské lásky _Het

jongetje", jež vru co do istoty jak citu tak i ei za nejlepší práci

jeho platí. Pendantem k oné jest jeho: _Het zusje" (Sestika), jež

však nedostihuje oné; totéž platí i o jeho ..Een droom" a -Het

Vlindertje- („Sen~ a „Motýlek'^). Onano povídka poutá scenerií, která

v ní jest líena. Borel uvádí tenáe na vvšinv Tosarické. vzdušného

to léebního místa pro churavé Evropany „malarii"* na Jáv. Vzduch
tosariský divy iní u lidí. Stávají se tam na tch výšinách zcela jinými

lidmi. Proto také nebezpeno jest uzavíti v Tosari s nkvm pátelství

nebo dokonce njaký milostný pnmr tam zapísti. Vystízlivní, jež

se dostavuje po opuštni arovného kraje tosari$kého. bývá tím bolest-

njší. Než život tam nahoe jest jako stvoen k milo.stné idyle. a práv
takovou milostnou idylu líí práv B. hned vedle Coupera. V .Motýlku"

zase uvádí nás autor do Hágu, kdež nám pedvádí bezvýznamnou

mladou dívku žijící životem cudnvm uprosted zvrhlé ^iashionable"

spolenosti hágské.

Maurits Waogenvoort (Vosmeer de Spie vydal dvousvazkovv

román ^De Droomers" Snílkové. Autor pedvádí nám na tyech
zvláštních povahách tvero rzných názor na život. Pedkem a nej-

prve máme tu schudlého vlašského prince, potom švédského uence,

chemika, jenž hledá a pátrá po zhotovení zlata, by tím odpomohl bíd
ve svt, dále holandského malíe, jenž svým socialistickým názorm
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prchodu zjednává ve svém umní, a konen vlastního hrdinu románu,
anarchistu do Paíže se utekšího. Celek smuje k obhájení anarchismu;

dobe, že obhajování autorovo nepesvduje. (O. p.

Nová díla.

Zikmund Winter: Život a uení na partikulárních školách v 15. a

16. století. Praha 1901.

Spisovatel rozvinuje pkný, do podrobná propracovaný obraz

hluného života školského v 15. a 16. vku. Jako jinde, tak i v díle

tomto nebuduje literární slávy své na ledabylém nástinu a nejistých

rtách, nýbrž skvlými barvami mistrného šttce svého maluje v jedno-

tlivostech i celku ladný, uspoádán}' a také vrný obraz. Jediný Winter
mohl nám dáti dílo toto; zrovna od základu jsou tu VN-psány djiny
školství našeho. Že kniha ta vru s láskou psána a dána, o tom pe-
svduje každý oddíl její. Vypisuje se tu rozvoj nižších škol, vy-
pravuje o škole a jejich ofticiálech, vyliuje se všech stran žáky a

pedkládá tehdejší uení školské. — vše tak živ. názorn a poun,
že potšením knihu ísti. Objektivn vj-pravuje spisovatel o školách

pod obojí, katolických a protestantských a dospívá k odvodnnému
závru, že školy (iské nejen v niem nezstávaly za školami v zemích

sousedních, nýbrž že se jim vyrovnaly úpln a je i pedily. Jest tu

ped námi naše samorostlé školství, které nepotebovalo vzor bráti

z ciziny, které k nám odtud pesazeno nebylo, nýbrž u nás vyrstalo,

se rozvíjelo a zkvétalo. Každé náboženské vyznání peovalo o školu

svou a dodlalo se slušných výsledk. Nebylo ovšem sjednocenosti:

první pokusy o pevný uební plán staly se teprve po píchodu Jesuit.

Ale i tak zstanou ádv školní z tch dob úcty hodnými a slavnou

památkou. Ve vlastech našich pálo se školství, i potem škol pevyšo-
vala msta naše msta sousední, i výsledku vyuovacích dosahovala

škola tehdejší tch, jež jí byly kladeny za cíl. Vzdlanost u nás bývala

na svou dobu znamenitá: školy tehdejší pi všech chybách a nedostatcích

svých posluhovaly dobám svým zdárn, a byly v patrném rozvoji a

pokroku. Vše doloženo a zdvodnno v knize AYintrov, která je

památným pomníkem školství našeho i slavným pomníkem spisovatelovým.

Jan Pauly: Právní rádce pro duchovní správu v Cechách, na Morav
a ve Slezsku. Soubor církevních a státních zákon, naízení, rozhodnutí,

norem s praktickým návodem o jejich použití a píslušné formuláe. Sešit 1.

Spis Paulyho vyznamená vá se obzvlášt svou struností,
jadrností, pehledností a pece obsahuje vše nejdleži-
tjší, mnohé detaily, jež bychom marné v podobných
spisech jiných hledali. Pravda, že i spis tento, jak sám p. spiso-

vatel doznává, má své mezery, než jedno nebo i nkolik nedopatení.
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pehlédnutí, nikterak neujímá ceny dílu jinak dobrému a zname-
nitému. Práv se dovídám, že p i p r a v u j e s e j i ž druhé vydání
prvého sešitu. Jak patrno, knžstvo pochopilo pednosti díla Paulj-ova

a etným odebíráním jeho doznalo, jak pro n jest dležitým.
Upozoruji jen na odstavec o náboženském vyznání dítek dle zákon
církevních a dle zákon státních, o návratu akatolíka do církve kato-

lické, o konversi na smrtelném loži, o návratu apostaty do lna církve,

na pojednání o katolických spolcích a bratrstvech a p.

Dr. Jos. Tumpach : Význam a dležitost starokesanských památek
a pomník pro vdu a náboženství. Str. lOG. Cena l-3n K. — Man-
želství ve svtle nejstarších památek a pomníku kesanských.
Str. 49. Cena 9U h. Praha 1901.

Pomalu doháníme cizinu i ve využitkování památek starokesan-
ských. První z uvedených spis p. professora Dra Tumpacha seznamuje
pehledn širší obecenstvo s hlavními výsledky studia toho. druhý obírá

se otázkou speciální. V obou pípadech bží o dležité vývody co do

uení i praxe prvokesanské, naproti protestantm, nyní však už více

naproti pomluvam Církve vbec; vede se konené už boj ne tak

o symbolm, jako spíše o pvodní ráz kesanství vbec. Spisy jmenované
dobe tenáe orientují.

V knihovnách „Rozhled" vydána dv díla o nmecké hudb.
Dr. Max Graf: Nmecká hudba XIX. vku (pel. H. Svoboda^, a

Friedricli Nietssclie: Pípad Wagnerv a Xietzsche contra Wagner.
Spis Gráfv, nadšený, místy až dithyrambický, velmi pkn charakte-

risuje rozvoj hudby vbec, zvlášt nmecké, ve hlavních zástupcích,

na kteréž ovšem Nmec jest nemálo pyšný. Graf si rád zablouzní, ale

nikoli na piano, po dilettantsku; jsou to aforismy kolikrát odvážné,

ale aforismy znalce. Pan pekladatel nkteré odstavce vvnechal, mvslím,

že neml tak initi. Spisy takové, jako je tento, mimodk budí pi-
pomínku na naše vlastní pomr}^ Jsme národ hudební, ale nejsme si

toho jaksi vdomi: porozumní a cítní hudební málo jest u nás psto-
váno, hudba naše málo souvisí se životem; ne nejmenší mrou platí

to též o hudb duchovní. — Wagner doprovázen prudkým odporem
theoretickým od zaátku až i po smrti; prakticky však zvítzil. Kdo
etl jeho esthetické úvahy a srovná je s kritikou Nietzscheovou. bude
ješt více na rozpacích nežli ze všech onch theoretických odsudk
všedíla Wagnerova. Zbrklá filosofie Nietzscheova mu zajisté neublíží.A nejedná poznámka jeho není bez oprávnnosti, práv 'tím, že jedna
poráží druhou, nepispívají k porozumní a oist názcr tém niím.
Jsou to bezúelné saltimortali.

Jindich OtrenáSeh: Malý slovinsko-eský slovník. Nakl. J. Otto

v Praze. Str. G.3. Cena 1-.30 K.

Zásoba slovíek jest pomrn hojná, tak že pro etbu a nejobyej-
njší potebu postaí. Bylo by dobe, kdybvchom ze všech slovanských
a kulturních eí aspo takové slovníky mli.
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MUDr. Jaroslav Bastný a MUDr. Durho^lav Panýrek: Ošetování
nemocných. Nakl. F. Simáek v Praze. Str. 184.

Velmi užitená to pomcka pro všechny, kdo bu z povolání

nebo smutné nutnosti Tnují se ošetování nemocnv-cb. Pouení její

dobe poslouží v domácnostech také k uvarování etných nemocí neb

úraz. etné obrázky pispívají k názornosti.

Zdeka Nováková: Úspory v domácnosti. Nakl. F. ÍSimáek v Praze.

Str. lit). Cena 1 K.

Je to I. dílo „Knihovny eských domácností", která zajisté sama
sebou obhájí si právo své vedle etných jiných, asto i zbytených
knihoven. Ukázka tato je mnohoslibná, pro nás, národ chudobný, dle-
žitá. Z každého odstavce vidti praktickou mysl a bohatou zkušenost

u vedení domácnosti. Pokyny týkají se pedevším domácností mstských.

J. Kratinova: Kniha moderního prádla (Wiesner, Praha) je

vítanou pomckou našim hospodyním, nebof podle ní možno vtšinu

pro domácnost potebného prádla náležit zhotoviti a potebné pouení
k práci této erpati. Velmi pípadn jest podáno pouení o udržování

a uchovávání prádla, kteréžto vdomosti bude jisté hledt každá

hospodyka pi této píležitosti si osvojiti. V. Sen.

Edm. Ghaura: Válka pruskorakouská 1866. Nakl. A. Píša v Brn.
Str. 119. Cena 1 K.

Po spise S; Hellera má brošura tato více jen asový význam, "

zvýšený nkterými novými údaji. Pan spisovatel naplnn jest odporem
proti prušáctví, nemoha však konen zapíti, že vojsko nmecké konalo

svou povinnost — až na nkteré surovosti. kterých však ani u našeho

vojska nechyblo! — a že vdcové naši jí nekonali: tof vše. Proto

leckterý vlastenecký výkik p. spis. vyznívá na prázdno, neb aspo
není správn adressován. V úvod na p. praví, že nám Nmci ped
280 lety vzali šlechtu. Jakou pak? Snad tu sebranku kolem „zimního

krále"? „Národ eský, od tisíce let ve své vlasti usedlý, zem eskou
prací, mozoly, potem a potoky krve svých pedk posvcenou [jaká

to vazba?!] vydán býti má vzteklé a sbsilé zvli momsenovských
vlastizrádných násilník! Bh to napraviž — Jsi-li spravedliví!" Bh
ovšem je spravedlivý, zdali však národ zaslouží zvláštní ochrany božské

i ne, nezáleží jenom na Bohu samém!!

J. UrbánekBudjovický: Uitel písma ve škole obecné a mšanské.
Nakl. Fr. A. Urbánek v Praze. Str. 06. Cena 1 K GO h.

Spis obsahuje hojn dobrých pokynuv uiteli i žáku, bohatou

zásobu píklad, pkn provedené vzorce. Úkolu svému úpln vyhovuje.

Úel spisu vysvtluje, že pedvádí se tu písmo, jak práv jest

obvyklé. Máme-li zetel ku krasopisu, staí to úpln, jin?k, pro hbité

a zbžné psaní na p. písmeno X na str. 34. není prakticky pedepsáno,

podobajíc se velice písmenu H. V latince konen takové zamování
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písmen (srv. na p. u a, n atd.) není tak asté, jako na p. v eyrillici;

ale i tam znané vadívá.

I jiné ješt poznámky bylo by lze pipojiti (na p. o nepraktinosti

hák nad písmenami a j.); pan spisovatel ovšem dle úkolu svého

k nim prohlédati nepoteboval.

C. M. Hrazdíra: Hanácky psnike. Pro jeden hlas s prvodem piana.

Nakl. A. Píša v Brué. Str. 11. Cena 1 K CO h.

Pét psniek Dra. O. Pikryla uvedeno tu v hudbu oblíbeným
skladatelem naším. První („Po zpovdi") bychom mezi nimi radji ne-

vidli. Ve sbírce básní takovýto nemístný „vtip" ješt konen ujde,

pi zpívání nevím, který jen trochu jemnocitnjší lovk by se mu
zasmál. Hudební zpracování p. Hrazdírovo je sice hudebn pesné,
uhlazené, ale ne vždy dosti svižné, jak text žádá. Prvod klavírní jest

nad prostednost nesnadnjší.

^.^Katolická uitelka. Zpracovala a vydala „Mariánská kongregace uitelek"

v Praze. Str. 278. Cena výtisku skvostn váz. 2 K 50 h, poštou 2 K G3 h.

Knížku tuto sepsal pvodn Dr. W. Cramer, biskup miinsterský,

roku 1887., a proto že se líbila, ^byla roku 1894. vydána po tvrté,

každé vydání po 2000 výtisk. ilá Mariánská kongregace uitelek

v Praze ji peložila a vhodn zpracovala. Rozmnožila též její obsah

na p. lánkem „O lásce k vlasti" (od M. Strahlové) a struným sice,

ale znaleckým pojednáním "o letorách (od Aug. Rozsypalové), jež volá

uitelkám: „Vzhru letorou!" Je tu také nkolik poznámek o Mariánské
kongregaci vbec a jejích eských odnožích zvláš. Knížeku lze nazvati

manuálem uitelky, jež jí pipomene vci známé, studovala-li na ústav
ízeném eholnicemi, poví mnoho nového té, která navštvovala ústav

svtský, a všem podá vdnou látku k meditaci a prohloubení povahy;
je tam i plno míst, která potší, povzbudí, nadšení roznítí. Do peda-

gogických podrobností se knížka nepouští, ale vykládá obecné zásady

vychovatelství, zvlášt ty. které jsou a mají býti svtlem pedagogiky
a pedagogv, a o nichž mnohé knihy se nezmiují vbec nebo jen

málo. — Objednávky na adressu: P. Antonín Ostril v Praze H., Jená
ulice . 2.

Bsové. Roman. Napsal F. M. Dostojevskij Z ruštiny peložil Jan Wagner.
„Pítele domoviny" r. XVH. sv. 1.— 9. V Praze 1900— 1901. Tiskem

Edv. Beauforta. Str. 1036.

Máme v eštin již ti romány, v nichž jedná se o ruskjxh
nihilistech: Turgenvv román „Otcové a dti", Pisemského „Rozbouené
moe" a Dostojevského „Bsy". Kdežto zvlášt Turgenv zachytil

poátky rodícího se hnutí, jež nazval „nihilismem", Dostojevskij ped-
vádí nám onu jeho fasi, kdy nihilismus od theorie pešel k praxi,

terrorismu. U hrdiny Turgenvova, Bazarová, nalézáme jen nejasné,

slabé tahy pravých terroristických nihilist, jaké pedvedl asi o deset

let pozdji (1871—72) Dostojevskij v „Bsích".
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Z románu Dostojevského vysvítá, že pdu nihilismu pipravoval
onen sociální boj. jenž nastal pi pechodu pedreformní doby k reformní.
Šlechta, jejímž zástupcem Gaganov, jevila svou opposici proti osvo-
bození selského lidu tím, že snažila se dokázat nerozumnost selské
reformy, úednictvo v oscb gubernatora von Lembke snažilo se zemské
reformy uvést na nullu i povznést moc gubernatorskou. Tohoto oppo-
siniho gubernatora, von Lembke, i jeho ctižádostivou ženu velmi pkn
pro svj úel zpracoval Petr Štpánovi Verchovenskij, terroristický
nihilista nejistší krve, nemající žádných sympathických tah nihilist
Turgenvových. Jsa synem lehkomyslného filosofa, esthetika a idealisty

tyicátých let Štpána Trofimovie Verchovenského, v jehož osob
Dostojevskij velice málo lichotiv nakreslil pokolení otc, Petr Vercho-
venskij v cizin pilnul k onm lidem, kteí chtli „popíráním Ruska
spasit Rusko". Vrátiv se do vlasti, jíž neznal, zaal šíit nové uení
a shromažoval kolem sebe v gubernském mst mladíky, nespokojené
pítomným stavem, s nimiž pak jednal jako pravý despot. Nemaje
positivního ideálu, uinil cílem svým zniení pítomných ád žhástvím,
vraždami, hlásáním neznabožství a nemravnosti. Mládež slep, bez
rozmyslu se ho držela. Kdo nebyl ho na slovo poslušen, byl odstrann,
jako na p. nepoddajný Satov, kterého se zbavil hroznou vraždou,

^^y^ J6J pí'ed druhy oernil jako udavae. Politování hodní mladíci,

jako praporeník Érkel, stávají se nástroji terroristického tohoto

nihilisty, jejž vlastní jeho otec srovnává s vepi, do nichž vešli zlí

duchové, bsové, které Kristus vyhnal z posedlého lovka. Chtje ke 1

vzpoue popudit i lid, má v zásob pro pípad poteby nadaného, ale

pro.stopášného Nikolaje Starogina, jenž náhodou stal se ideálem místní

šlechty, a chce jej prohlásit za carevie Ivana, za nímž by lid snadno
šel, jako kdysi šel za samozvanci. Když vzpoura se nezdaila, vypoítavý
trýznitel Petr Verchovenskij prchl do ciziny, zanechav druhy své na
holikách. Ti musili pak pykat za ádní sobeckého despota, jehož
panovanosti podrobili vli svou.

Roman tento náleží rozhodn k lepším pracím Dostojevského i

zasluhoval svdomitjšího pekladu, než jakého se mu dostalo. Wagner
pedn v prvních svazcích libovoln nechal nkterá místa ruského
originálu nepeložena. Tak celé odstavce a stránky ruského textu vy-
nechány na str. 8., 9., 10., 11., 15., 34., 36., 122.. 143. atd. Takový
zkomolený peklad .,Bs" není ozdobou naší literatury. A pak p. Wagner
pekládal tu a tam ledabylo, na spch, tak že do pekladu vloudila

se nedopatoní, jako „obliiteli" (usvdovatelé) peložil W. „peklada-
telé" (str. 29.); „elnyj" (neporušený) peložil „úmyslný" (306); „na-

pusknoj" (strojený) peložil „blahovolný" (311); „tolko trefjago da"
(teprve pedevírem) pel. „po tech dnech" '530); „k pokrovu" (na

den P. Marie Pomocné, t. j. 1. íjna) pel. „o svatodušních svátcích"

(566.); „sochraala vsegda samyj naglyj vid, tak to konfuzila prit"
(chovala se velmi drze, tak že uvádla v rozpaky nižší duchovenstvo)
pel. „chovala se velmi vážn, tak že vící byli pekvapeni" (592);
„choa i vy vsjakago beznogago i bez rukago stojíte" (a stojíte za
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lecjakého . . .) peložil ^a dovedete ošetovat lecjakého ..." ',799);

„jesli sbrendite^ i vyžvastáte-li nco) pel. -kdybyste od svého úmyslu

odstoupil . .
." 937; atd.

Takových nedostatkv a pokleskáv neml by mít peklad tak

vzácného díla. jako jsou „B esové".

Bezúspšnost zdaování lihovin. Pokus, snížiti výrobu lího\-in

zvý.-ením daní, nalézá obliby u mnohých vlád. „Je-li však tento prostedek

tak psobivý, jako jest píjemný a vábivý?" ptá se Em. Cauderlier,
generální sekretá „Lierue patrioque belge contre ralcoohsme", a odpovídá

ihned úplné záporn. Považme jen, že v celé Evrop od poátku uplyniUého

století postupné byla zvyšována potravní da, a že pece všude výroba

alkoholu stoupla. Bohatství evropských národ zvlášt v druhé polovici

minulého století nesmírn vzrostlo, le tento vzrst nikterak není úmrný
zvýšení potravní dan. Tak na p. v Belgii obnášelo potravn na alkohol

v letech 1831—1840. obnos 2.800.000 h\ V posledních pak letech stouplo

na 37 milion. Zdesateronásobilo se tudíž (bereme ovšem píslušný zetel

na vzrst lidnatostí;. Vrstalo pak potravn periodicky, a pece prostedek

ten neomezil v niem výroby alkoholu. Zákon z r. 1896. zvýšil tuto da
ješt více, totíž na roní dchod 55 mil. Výsledek rovnal se tudíž nulle

a jest nyní jisto, že výroba v kratikém ase dosáhne své dívjší výše.

Francouzský senátor Claude k téže konklusi dochází v zajímavé zpráv,
kterou podal jménem komisse ankety o spoteb alkoholu. .Nikterak není

dokázáno*, praví, „že zvýšení daní má njaký omezující vliv na spotebu;
nanejvýš by se dalo íci, že vzrst poteby na krátký as zadrží." Aby
dokázal své tvrzení, kanstatuje senátor Claude následovn: Spoteba alkoholu

ve Francii r. 1830. pi potravní dani 18-70 fr. obnášela 2-24 litru alkoholu

a 50° u jednoho obyvatele. R. 1883. stoupla už na 7-70 litru pi dani

78"72 fr. R. 1895. dosáhla pes S-50 litru. Da se ztvernásobila,
ale spoteba také. Xelze tedy vážn mluviti o tom, že by se danmi
omezila .výroba a spoteba alkoholistických nápoj.

Rektifikace alkoholu. Též o peišování lihovin, v nmž mnozí
hledali lék od alkoholismu, zmiuje se Cauderlier velmi pochybovan.
Ped nkohka lety došla vehkého podivu myšlenka: „Má se upotebovari

alkoholu pouze peištného; ten by byl neškodný, celý svt by ho mohl
liíle píti, a pec by nebylo o alkoholismu slechu, dechu; neistý alkohol

jest píinou zla, peišujme alkohol a všichni budou spokojeni: hospodští,

palírníci, destilatéi, konsumeníi a stát; a zvlášt stát, který bude bráti

dále sta milion frank dan z lihovin." Le tato klamná mvšlenka bvla
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v celém svém rozsahu vyvrácena. V rozpravách slavných léka, jako jsou

Germain, Lée, Riche, Proust, Sérieux, Matliieu, Magnan a Legrain byla
domnka ona úplné poražena. Neteba unavovati citáty, staí uvésti ná-
sledující: „Znamená to, státi se nepístupným zejmé skutenosti, pokládá-li

kdo za hlavní píinu alkoholismu zneišování alkoholu pi jeho vvrobé
(takový prmyslné vyrobený alkohol je ostatn mnohem istší než alkohol
ve vín) a nevidí-li hlavní zlo v obrovském množství spotebovaného
alkoholu." (Dr. Riche.) Zkušenost potvrzuje úplné úsudek onéch slavných
hygienik. V Belgii se pije výhradn prmyslné vyrábný alkohol. Tento
jest tedy, jak Dr. Riche správn poznamenává, mnoho istjší než pirozený
alkohol ve vín. Bruylands a Depaire, professoi chemie na universitách

lovaské a bruselské, udlali 500 análysi alkoholu, vzatého z belgických
výep, a konstatovali, že alkohol ten v 1000 dílech obsahuje l^/a— 2 díly

neistých látek. Tento alkohol jest tedy desetkráte istjší, nežli alkohol ve
vín; je to ve skutenosti skoro istý aethylnatý alkohol. A pece to nebrání,

aby se Belgie všeobecn nehubila alkoholem, aby se nešíily víc a více

všecky hrozné symptomy alkoholismu, této sociální metly. Je tedy nesmyslno
hledati v rektifikaci alkoholu universální prostedek proti alkoholismu.

Biskup proti alkoholismu. Biskup msgr. Latty v Chalons ve
Francii vydal následující, významný rozkaz: Ponvadž dle souhlasného
smýšlení našeho knžstva nebezpeí vyvolané alkoholismem nesmírn vzrstá;
ponvadž naše veškero knžstvo jednomysln uznává boj proti tonm ne-

bezpeí, energické prostedky a zvlášt píklad za potebný, ponvadž vždy,

když bylo nkde veejné blaho ohroženo, spchalo francouzské knžstvo se

sebezapením a oddaností o závod s tmi, kteí o n nejlépe dbali, a po-

nvadž v našem pípad jde o to, všecky dobré mravy, charakter, zdraví,

lid a vlastn život Francie zachovati, ze všech tch dvod vzývavše naped
svaté jméno Boží a dvujíce ve zbožnost a vlastenectví našeho knžstva,
usnášíme se na následujícím, rozkazujíce, radíce a prosíce: 1. Žádné pálené
ani kvašené nápoje nesmjí nám býti pedloženy ke snídaní nebo obdu
pi sv. bimování nebo pi jiných píležitostech. 2. Žádné takové nápoje
nemají se dávati pi jídle neb spoleném jiném oddechu ve velkém a malém
seminái, ni v ústavu St. Etienne. 3. Naší knží se prosí, aby se zdrželi

všech lihových nápoj na hostinách uspoádaných u píležitosti dekanatských
konferencí nebo posvcení chrám Pán. 4. Naše domy se žádají rovnž
téhož si povšimnouti, když dávají hostinu svtským nebo adovým, domácím
nebo z cizí diecese pišlým knžím. 5. Páni farái se žádají, aby nepálili

ovoce svých zahrad, a už je upotebení pálených nápoj takové i onaké.

6. Svobodný spolek stídmosti, který má jediný cíl zdrženlivosti ode všech
pálených nápoj, jest pro knze naší diecese založen. lenové jeho nech
pamatují na slova Bossutova: „Aby se svtu hlásal Ukižovaný, nedostaí
pouhá slova, k tomu je teba nco více." — Cv -

Pstní vkusu. Koncem záí t. r. konal se v Drážanech sjezd

pro umlecký výchov, který ml i z Brna úastníka, editele prmyslového
musea p. Leischinga. Pi sjezde probírána ada otázek, pojednávajících o tom,

kterak již v mládeži pstiti vkus, který by se dalším výchovem rozvíjel až

k plným vdomým požitkm z umleckých dl. Pstní vkusu poíná již
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v dtském pokoji, kdo takový ijrepych si míiže dovololit, pokrauje se v nm
pi všem, co dti dostanou ped oi a do rukou, pi hrakách, pi výzdob
~tn, penáší se pak do školy, aby tu byl vzdlán výpravou školní svtnice,

obrázkovou knihou a pod. ei pi sjezde pronesené pihlížely však k um-
leckému výcliovu dtí pouze tch vrchních deseti tisíc, o povznesení vkusu

širokých vrstev lidových se nemluvilo. Jak by to bylo dležito, pochopí

každý, kdo ví, v jakých rukou je pstní vkusu- u našeho lidu na mnoze
do dnes. Boj asojiisectva denního a obrázkového i zábavného proti nešvarm
nevkusu vykazuje zlepšení v nejednom smru, také škola a kostel pisply
svým dílem ku zvelebení vkusu mezi lidem, ale práv zbývá tu mnoho,

hlavn i proto, že nejvíce pístupný denní tisk v pílišné honb za pikante-

riemi a sensací asto víc pokazí, než napraví. Ani nesoustednost dobrých

snah k náprav nepispívá. Jistá organisace v tomto smru mla by ne-

pochybné blahé úinky na mravní povznesení lidu, kterého je nemén po-

tebí než jeho pokroku hospodáského.

Nejstarší tiskopis. Za nejstarší tiskopisy pokládány posud tak zvané

„Donaty", t. j. slabikáe od Donata, chované v národní knihovn v Paíži.

Je na nich vyznaen rok 1451. a byly považovány od jednch za tiskaský

výrobek Guttenbergv, od jiných to bylo popíráno. Kovým nálezem bylo

prokázáno, že Donatovy slabikáe tiskl Guttenberg. V zemské knihovn ve

Wiesbadenu mezi rukopisy nassavského kláštera šenavského nalezen útržek

tiskopisu, který obsahuje hvzdáský kalendá s pelivým záznamem o msíci,

slunci a starých obžnicích. Kaledná uren byl, jak zjistil prof. Bauschinger,

editel hvzdáského ústavu, na rok 1448. Kalendá tisknut byl tedy

r. 1447. a jak z tvar písma patrno, pochází od Guttenberga. Protože tvar

písma kalendáe shoduje se s písmem Donatových slabiká, je pvod jejich

od Guttenberga prokázán. Dle stáí jsou ted druhou tiskaskou památkou.

Snaha o istotu nmeckého jazyka stala se v jistých kruzích

až epidemickou a pekroila už meze rozumu a rozvahy. Zuivé zméování
od staletí udomácnélých výraz a slov, na p. názv msíc, zacházejí zhusta

až do smšnosti a místo oisty a jasnosti vnáší do ei nešvary a temnosti.

Y ele oišovací práce jazyka nmeckého stojí všeobecný nmecký jazykový

-polek, který s 219 odbory rozvtven je po celé Evrop a má leny
i v Americe a ín. len ítá 17.950, vydává pro n asopis s vdeckou
pílohou a vydal dosud svým nákladem dosud 3 knihy brusiské (Úední
e. Lékaství, Knížku nmeckých jmen) a chystá další ti (Obchod, Domácí

a spoleenský život, Sport a hra). inovníci jeho berou ron odmny až

do 2000 marek. lenský písps'ek obnáší ron 3 marky. Spolek vyhýbal

se až dosud otázkám pravopisu a druhu písma. Podle letoší zmny stanov

bude si všímati i tchto otázek. Spolek úkol svj pojímá vážn a dle projev

z poslední valné hromady chce se vystíhati všech upílišeností. Na získávání

len má zvláštní úad (Werbeamt) s placenými lidmi. Úkol splní decQením

jednoty jazyka všech Nmc.
Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. (O.)

Každý svazek má prmrn 400 stran, tak že celé dílo má asi 24 až 25 tisíc

stran lexikového formátu. Ku konci každého svazku podán jest zevrubný

a pehledný index trojího druhu; a sice: 1. abecední seznam všech uvedených

Hlídka- 54
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osob; 2. seznam všech osob dle zemí, z nichž pocházely; 3. seznam všech

osob dle obor, v nichž psol)ily a dle stavu, jimž pináležely
;
jako zvláštnost

uvádím, že je též zvláštní rubrika s nadpisem : židé. Ve všech šedesáti

svazcích je 24.254 kratžích a delších životopis; 21.400 je zrozeno v Ra-

kousku, 1129 je cizozemc, kteí se u nás proslavili, 1719 je Rakušan,
kteí se u nás sice zrodili, ale v cizozemsku psobili. Svazek I. až XIII.

má G399 životopis; svazek XIV. až XXX. 0839; dohromady má tchto

ticet svazk 13.238 životopis; díl ticátý prvý až šedesátý má 11.010

životopis; látka je tedy dosti soumrn rozdlena.

Dle národnosti je 8922 Nmc, 3823 z Uher a Sedmihradska, 1347

Vlach a 7314 Slovan. V celku zastoupeno jest 23 zemí našeho mocná.ství,

a sice: 1. Banát, z nhož ve všech šedesáti svazcích uvedeno 140 tam

narozených osobností; 2. Cechy 35U3, 3. Bukovina 44, 4. Charvatsko 240,

ó. Dalmácie 312, 6. Hali 742, 7. Korutany 406, 8. Krajina 323, 9. Krakov

440, 10. Pímoí, Istrie, Terst 286, 11. Lombardsko 807. 12. Morava 1159,

13. Vojenská Hranice a Slavonie 209, 14. Horní Rakousy 550, 15. Dolní

Rakousy 5486, 10. Solnohradsko 502, 17. Slezsko 281, Í8. Sedmihradsko

479, 19. Štýrsko 1012, 20. Tyroly 1308, 21. Uhry 3344, 22. Benátsko

639, 23. Vorarlbergsko 58; jak vidti, ponechal W. rozdlení íše, jaké bylo

roku 1850., když první svazek vydal, což zajisté k zamezení zmatk velmi

šastná myšlenka byla.

Dle jednotlivých stavu a povolání je v celém lexiku životopis šlechtic

3420, léka 900, .stavitel 255, znamenitých sedlák 250, archeolog,

znalc, pátel a badatel v umní 397, bibliograf, knihovník, knihkupc

328, geo-ethno-topograf a cestovatel 217, geolog a mineralog 101,

djepisc a djezpytc 059, homilet a kazatel 78, humanist 570, živnost-

ník 432, žid 310, hospodá a lesník 271, malí, kresli, lithograf

2380, rytí ádu Marie Tere.sie 909, námoník 57, voják 4114, missi-

oná 50, hudebník, skladatel, virtuo.s 1472, pírodozpytc, botanik a

zoolog 738, eholník, a to Benediktin, Dominikan, Františkán, Jesuit,

Kapucín, Piarist, Redemptorist 1584, orientahst 85, paedagog a uitel
(j97, básník 771, právník 507, poslanc ()09, herc, taneník, zpvák
(muž a žen) 577, spisovatel, žurnalist, publicist 21 09, podivín a muž
podivnéhtt a pamtihodného osudu 144, státních a obecních úedník,
mšan 890, státník a to ministr, diplomat, konsul, vyslanc 1092,

technik a mechanik 180, katolických theolog, bez eholník 1087,

protestantských a ecko-spojenýcli (tyto totiž myln ku protestantským piítá)

theolog 292, obránc zem tyrolské 115, spisovatel filosofických 36,

národních hospodá a finanník 88, rytc a xylograf 288, žen 1336.

Nkteí spisovatelé uvedeni jsou dvakráte i vícekráte pod rznými hesly

;

na p. : Zschokke uveden mezi orientalisty i mezi katolickými theology;

Sealsfield uveden mezi spisovateli i mezi eholníky. Zivotopi.sy jsou vesms
podány úpln vcn, práce a spisy vždy objektivn posouzeny.

Bhem 37 let, které od vydání prvního svazku až do posledního

šedesátého uplynuly, mnoho zmn v údajích bylo, nebo Wurzbach pojednával

i o živých osobnostech. Mnozí zemeli, jiní nová díla vydali anebo vytvoili,

u nkterých nová zajímavá data objevena ; zkrátka bylo potebí vydati
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doplky a opravy, jichž též v celku sedm vyšlo
;

poslední dodatek byl

u svazku dvacátého osmého. Protože však hledání v tolika dodatcích bylo

obtížno, u.stál W. od dalších oprav a doplkv a to hlavn na žádost

fí.saské akademie vd ve Vídni.

Wurzbach byl v biografii evropskou autoritou. Pispíval piln do ruské

biografie, kterou baron Korff vydával, za kteréž práce nkolik ruských ád
dostal. Když bavorský král Maxiniilian II. vypsal velkou cenu, kdo by
podal pokud možno úplný seznam všech osobností, které od pradávných as
v Bavorsku žily a psobily, ucházel se též AV. a napsal obšírnou v .55 ruko-

pisných svazcích obsaženou zprávu pod názvem „Bavaria inclyta etmemorabilis";

jírvní ceny sice nedostal, ale vyznamenán l)yl rytíským ádem. Wurzljach

ml nkolik ád, které obdržel od cizích mocná nejen za biografický

slovník, ale i za jiná zdailá díla, jichž napsal nkolik. Básnil též pod
pseudonynem W. Constant.

Úplný výtisk prodává c. k. dvorní státní knihtiskárna ve Vídni za

>níženou cenu 300 K; jednotlivý svazek stojí G K. h,s. Zh.vnél.

Starý devný most pes Amu-Darji v centrální Asii. Poteba
stálého mostu pes nejširší eku stední Asie byla pociována již dlouho,

le opozdilo se provedení této stavby, jednak pro nepíznivý terén, jednak

pro šíku eky a její prudký proud až do 7. ervna t. r.

Po 13 let, t. jest od ledna 1888 (otevení transkaspické dráhy), až

do dnešního dne tvoil most devný, ruským vojskem zbudovaný, jediné

spojení. V ohledu vojenském zaslouží stavba mostu tohoto, jisté pozornosti,

nebo dala se za pomr pipomínajících válku a byla pes nepíznivé pro

~tavl)u pomry vykonána náramn rychle.

V 2)rosinci 1886 dokonena dráha transkaspická od moe Kaspického

až k Amu-Darji v délce 1070 verst, a v noi'u 1887 prohlížel ji tehdejší

ministr komunikací inženýr generál Pauker. Xa Amu-Darji, kde se ministr

osobn o nepíznivých pomrech ku stavb mostu pesvdil, prohlásil

stavbu takovou bez regulace eky, která jest v onch místech 2 a pl verst)''

široká, za nemožnou a poruil, aby pi další stavb potebný železniní

materiál pepravován byl pes eku pomocí visuté, lanové dráhy.

Rozkaz k prodloužení dráhy o 345 verst vyšel a provedením poven
nebožtík generál Annenkov. Tento pišed, prozkoumal pomry a prohlásil,

že bude radji stavti most pes eku místo visuté železnice. Dne 27. záí
1887 .stavba zapoata a pesné ve stu dnech, t. j. (i. ledna 1888 skonena.
Délka mostu obnášela 1243 sazení (1320 m), a náklad 331.000 rubl.

Pracovalo v stavb 800 muž druhého zakaspického železniního praporu

a 300 najatých tesa, krom jistého potu nádenník. Stavba provedena

pod dozorem dstojník. Devo objednáno podél Volhy, Kamy a Vetlugy,

naež po Volze splaveno, a pes moe Kaspické po lodích, dále pak po

po železnici dopraveno. Rychlé dokonení mostu psoliilo velké ur}'chlení

stavby trat, nebo tch 345 verst dostaveno již v dob necelých 4 msíc.
•T. V.
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V Brn, 25. ijna 1901.

Církevní zprávy. Rozhárané pomry církevní v Rakousku pi-
ostí se bezpochyby^ opt agitací a bojem, jejž všenmecké sdružení

vneslo na tribunu parlamentarní. Ale radikáli nmetí nejsou tentokrát

sami: tutéž náladu jeví i nmetí lidovci a ovšem sociální demokraté.
Píležitost naskytla se bned po otevení zasedáni v odchodu francouzských

kongregací z vlasti. Naši i nmetí liberali bojí se pílivu nenávidných
ádu, zvlášt jesuit. Na interpellaci liberálního poslance moravského
Grossa ostatn ministr kultu odvtil, že zažádaly jen ti francouzské

spolenosti o dovolení usadit se v Rakousku, povoleno to však jen

Karmelitkám, ježto ád už v Rakousku beztoho jest usazen a jedná se

jen o nkolik málo osob. Podmínky, jež pro zatímní pobyt vláda klade

cizím spolenostem eholním, jsou ostatn takové, že veškera obava
mže býti vylouena. — Návrh proti ádm od lidovc nmeckých
opuštný pijali nmetí radikálové a v ostejším zpsobu pednesl jej

známý severoeský agitátor protieskv- a protikatolický Dr. Eisenkolb.

Všenmecký návrh (pilný! jak se rozumí samo sebou) jest ovšem ješt
písnjší než zákon francouzský. Smuje také jen proti ádm. Kuriosita

ona o tyech odstavcích žádá totiž: pro všecky stávající i budoucí
ády a kláštery svolení moci zákonodárné; podrobiti všecky kláštery

zákonu o politických spolcích; zakázati eholním osobám všeliké vy-
uování — a co jest nejpodivnjší: donutit je, aby písahaly na všechny
státní zákony, a to bez výhrady ve svdomí! Podle toho všichni ostatní

obané státní krom eholník nejsou povinni zachovávati státní zákony
a základní, a vedlejší! Z innosti všenmecké strany zdálo by se to

opravdu tak! — Antisemitský poslanec Schneider podal na odvetu
podobný návrh proti židm — místo klášter vložil synagogy a obce

židovské, vyuování chce též zakázat všem židm a židovkám, a rovnž
chce, aby židé písahali, a to proti Talmudu! — Jak vidt, budou se

strany asi navzájem dopalovat!

Z katolické strany nepozvednuto hlasu proti nijakým nepístoj-

nostem v hnutí „pry od íma" páchaným. Nechce se asi nikomu
napjatých pomr ješt více pepínat. Vláda sama chce, nedráždíc ho,

nechat se hnutí tomu rozpliznouti jako nepirozenému. Le když by
u nás už drželi se této politiky, záhodno by bylo aspo u nmecké
vlády vymoci zákaz agitací a veejných sbírek ve prospch hnuti

„pry od íma . ^Istední vláda nmecká chová se sice ješt dosti

loyaln a poi

meklenburská
meklenburská
hnuti toho. N.

r\z:

ne však vlády menších stát; povolily nedávno
ká vláda veejné sbírky na podporu hnutí našeho,

.ice s provoláním, v nmž uznává i politickou stránku

ných sjezdech „Spolku Grustava Adolfa" ve Vratislavi
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a V Kolín hlavni slovo mlo opt „Los von Rom". Evangelické obce

nmecké berou si jednotlivé obce u nás vznikající pod svj patronát

jako své dcery a starají se už pak o jejich výbavu. Zpráva „Magdeb. Ztg."

minule uvedená, že hnutí to stálo už nmecké protestanty 9 milion
marek, na sjezde kolínském vyvrácena. Tolik prý vydal „Spolek Gustava

Adolfa" za celých 10 let minulých a vbec na všecky úely. Jsou tedy

naši odpadlíci zatím ješt lacinjší zboží.

Zpráva o rozdlení diecesí v Cechách a zízení nové

ist nmecké diecese, a popena „Katol. Listy" jako z pvodního
pramene, pece jen dále se udržuje. Stejn rozhodn ji z vrohodného
pramene opakuje královéhradecká „Obnova". Psotesty eského ducho-

venstva proti dlení církve dle národností pijaly nmecké katolické

listy s nelibo.-?tí a kyselostí. Zdá se jim to zbytenou nedtklivostí!

Zvláštní stížnost mladého knze pináší pražská „Obrana" i. 20).

Mladý knz, jehož poslali na š.taci, kde byl dlnický spolek, neví si

rady. „Dlníci sami mne pnsili, abych pejal vedení spolku. Pi prosb
té hrnula se mi krev do hlavy. Ale vždy já se k tomu nehodím, od-

poroval jsem dobrosrden, já vašim vcem ani za mák nerozumím,

já jsem se tomu neuil! Slova tato statené dlníky zarazila. Dívali se

na mne a kroutili nedviv hlavami. Vždy ale velebný pán dvanácte

škol musil projíti, namítali. 'Sly však v žádné va.šim vcem se neuili.

Nové podivení. Jindy zase upadl jsem do rukou sociálních demokrat,
kteí mou semináskou uenost brali na paškál. Tázali se mne, etl- li

jsem kdy spisy Bernsteinovy, Lassalovy, Marxovy, najmenovali mi
osob, o jichž jménech a sociálním významu neml jsem ani zdání.

A tak jako mn vedlo a vede se mnohým, ba snad všem novosvcencra.
Odcházíme do duchovní správy s výbavou prachudikou. Vyhote ze

seminá trochu toho starého haraburdí a puste do nich vdy, jež te
hýbají svtem!" koní mladý knz svou stížnost.

Takové naprosté nezkušenosti se však opravdu divíme. Což neetl
ten pán jako bohoslovec sám pranic sociálního, ani žádných krejcarových

novinek"? „Našich List" (díve „Dln. Novin"), „Lidového Listu",

,.Obranj" a „Dlníka"? Nekoupil si nikdy žádné knihy ani brošurky

pojednávající o sociálních a hospodáských otázkách? Pece jich po-

slední dobou dosti vyšlo y naší literatue. Takové lidi je také zle uit,

jsou-li sami tak naivní. Ze seminární uení potebuje opravy a trochu

modernisace, toho nepopíráme. Tlstatn i za dnešní osnovy uebné dá
se mnoho provést, jen jsou-li professoi trochu ochotni a pokroilí

s duchem asu!
V novém roníku „Rozhled" obrací se Karel Rohan proti „evan-

gelickému klerikalismu" na Morav. Toto slovo proskoilo v poslední

dob už nkolikrát: z úst liberálních katolík (viz Mrštík v Lumíru)
a te i evangelík. K. Rohan obrací se zvlášt proti pitužení discipliny,

jakou si pastoi osobují nad vícími, zavádjíce podle vzoru ímského
nucené vyznání híchv a pokání ped jiiúastnním se stolu Pán,
což vypadá zcela jako ušní zpov katolická, ba oni i rozhešují v tom
pípad od hích; neposlušné a nekajicné osobují si vyluovat od
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svátostí a Z církve, ba dokonce odpírají i kest dítek nemanželských.

Samé to zjevy, jež se protiví duchu a víe církve reformované. Spi-

sovatel kritisuje a biuje ustanovení disciplinární v tom smru usnesená

na seniorátním konvente vsetínském a superintendenním konvente

brnnském.
Jest to vru zajímavý zjev toto vracení se k disciplinárním usta-

novením církve katolické a zaizování se dle jejího vzoru! Bu anebo!

V tom mají liberální protestante pravdu. Bu volnost, svobodu a ne-

vázanost reformy, anebo návrat pode „jho" Eíma, ale ne ím v reform
zavádt!

Otevené, a dostj neurité volání Dra. Scheichra po reform v církvi,

zdá se, že nejtíže nesly vlastn nmecko-liberalní listy, vedle staro-

konservativních. které se vbec všeho bojí! Nebo když poátkem íjna
kanovník vídeský A. Schriplleuthner ono volání po reform v njaké
spolkové ei své restringoval na reformu lidí a lidských zízení ne

však církve, jež jest dílem Božím — vykládáno to jako odmítnutí a

reakci proti sjezdu kléru rakouského z konce srpna ve Vídni. To jsme

opravdu na rozpacích, co by si „Neue Freie Presse víc pála: zda

roztržku mezi vojskem a vdci, i zlenivní a ztrnutí celého sboru, že

se tak lekala revoluních eí „Clerustag-u" ?

Spor o kollej sv. Jeronýma v ím rozhodnut na konec v ten

smysl, že má se vrátiti pvodnímu úelu a protektorát Rakouska nad

ní se pln uznává. „Pvodní úel" vykládají listy italské vlády, jako

humanitní ústav, ili „poutniky hospic slovanský". Tím by naízení

papežského breve o kolleji ili seminái studijním pro Charváty bylo

zrušeno. V tom smru pejí si ukonení sporu i rakouské liberální a

všecky maarské listy. Tyto jmenovit nemohou snésti myšlenky, že

by Charváti mli míti v Eím svou zvláštní národní kollej, v níž by

studovali dokonce bohoslovci z celé oblasti rakouských zemi jihoslo-

vanských i Srbsko a ernou Horu v to poítaje Tím více nepeji

myšlence této. že vzešla od biskupa akovského Strossmayera. od nich

tak nenávidného. Zdaž ostatn svou radou v Kím biskup Jakovský

prospl sv. Stolici a národu svému, jest pochybno. I když už vymohl
zmnu ízení a zmnu vnitní ei. aspo název mohl nechat starý a

nevnucovat jméno svého národa ústavu, jenž konen slouží všem jiho-

slovanm a tedy i Slovincm a katolickým Srbm. Jméno to pobouilo

hlavn vlašskou irredentu. Srby i Maary a vliv tchto asi projeví se

te teprv, když už choutky irredenty se podailo zdolati. Starý titul

„pro gente slavonica" byl by obstál lépe i na píšt. — Ze zákulisí

celé té komicko-hrdinské affairy vynášejí ostatn listy katolické v do-

pisech z lvíma vždy nové podrobnosti. Tak se sám vdce dobyvatel

kolleje Alaevi prohlásil, že vláda italská s nimi celý plán útoku

domluvila a beztrestnost jakož i ochranu jim slíbila. Te ji Alaevi
a ostatní spoleníci viní ze zrady!

Na poátek listopadu položen uherský sjezd katolický. Zdá se

však, že katolíci uherští zaínají se pece jen lišit a krystalisovat

k horšímu. Tak zv. lidová strana pi letoších • volbách na Slovensku
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vystoupila s velikou prudkostí na p. proti knzi a spisovateli sloven-

skému P. KoUarovi, a jinak všude na slovenské volistvo byla odkázána

a též jeho podpon' se dožadovala. Le tu by se mohlo íci: evnivost

stran i velmi sobe blízkých I Ale letoší volby pinesly i jiný zjev:

odlouili se od strany lidové i ti poslední z konservativni šlechty,

kdož pi ní ješté stáli, tak že zbyli v ele jejím jediní Zichyové. Proto

snad mohl si také liberální faktotum poslanec Falk libovati ve volební

ei své. že v Uhrách není ^klerikalismu'^. že jak v^'šší duchovenstvo

tak i nižší i lid katolický jsou umírnní, snášenliví a pokojní : nepatrná

prv jen ást kléru a lidu svedeného šíí klerikalísmus. ale bez úspchu!
— Zdá se opravdu, že bez úspchu.

Z Francie zatím neslyšet ješt nijakých zvsti, jak se dje ádm,
neautorisováným a do 3. íjna též o autorisaci nezažádavším. Ze všech

1663 kongregací a ád autorisováno bylo 910, z neautorisovaných

753 podalo jich do 3. íjna veer .596 žádost o schválení. Le i mnohé
kongregace z tch, jež schválení nežádaly, pece ze zem nevyšly,

nýbrž zstaly ve vlasti, ekajíce násilného osudu, jaký jim vláda podle

zákona kongreganího upraví. Ze zem vyšli jesuité a assumptionisté

všichni, benediktini až na jeden klášter a kartusiani až na jeden

klášter Grande-Chartreuse). Kongregace neautorisované mly ve své

správ: 4580 dobroinných ústav, z nichž bylo 691 sirotinc. 512

opatroven, 398 nemocnic. 229 chorobincii pro starce. 85 útulen pro

chudé matky a kojence. 97 útulen pro nevyhojitelné atd. Stát ovšem

nucen jest ústavv klášterní, pokud kongregaci kde zruší, pejímati ve

svou správu a náklad, po pípad chránnce ústavu penésti do svých.

Mnichy a jepti.šky, již vytáhli z Francie, vláda ješt i do ciziny

provázela svou péí: štvouc vlády okolních stát, podplácejíc cizí tisk

a najímajíc agitátory proti nim. V Belgii, ale zvlášt v Anglii nepoídila.

Nebo v Anglii nijaké pekážky ádm nov pišlým nekladeno, a tu

se o to vláda francouzská jak u krále Eduarda, tak u katolického

primasa Anglie, kardinála Vaughana. i u vlády nejvíc namáhala. Za

to obtíže inny pisthovalým mnichm ve Španlsku a Švýcarsku.

O nálad, jaká zavládla v as sthování ve Francii, píše paížský

dopisovatel katolického listu nmeckého -Koln. Volkszeitung": „Papež,

jenž tolikrát katolíkm dával pokyny v pochybných otázkách vnitní

politiky, stáím a nepízní pomr už naisto je sklíen. Kard. sekretá

Rampolla praví eholníkm: pomozte si, jak umíte. Nuncius jakoby se

v Paíži byl nadobro ztratil. Biskupové se ukrývají, sotva sem tam
nkterý má odvahu, aby odcházejícím projevil na rozlouenou velou
píze svou. Pochopitelno tedy, že v tchto pomrech tak mnozí, kteí

ješt všelijaké nadje v prsou chovali, najednou vidouce nezbytí od-

važují se posledního: žádají o autorisaci."^

Kam dále smuje tato politika francouzské vlády, i lépe stran,

o které vláda se opírá, zjevil sekretá výboru radikaln-socialní strany

v Paíži Louis Bonnet v „Gazette de France". „Zákon proti kongre-

gacím jest jen první etappou v boji s ády. co nejdív dojde i na

kongregace autorisované, kterým musí býti vyrváno z rukou vyuování
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mládeže a veškero školství. Píslušný zákon musí vláda podati co nej-

díve." To tedy poátek a konec celé akce protiádové: soukromá
škola katolická, která byla francouzským liberalm trnem v oku.

Francouzské ády zakoušejí pronásledování i jinde, tam, kde je

to vlád francouzské nemilé, v Malé Asii a Palestin. Vláda francouzská
sama ády v osadách a v cizin podporuje ve všeliké jejich psobnosti
a jmenovit v té školské innosti, pro niž jich doma tak nenávidí, ale

za to ádm tm kladou jiní initelé pekážky. V Palestin a Sýrii

jest pronásledování Franku ostatn jen dochvilné asi, dokud se totiž

Francie s Tureckem, o stavbu pobežních hrází v Caihrad se zne-

snadnivší, opt nesmíí. Turecká vláda odala totiž v Bejrut francouzským
mnichm osvobození od dan pozemkové, již ve výši 5"/o ^ dchodu
budoucn musí zapravovati; jerusalemským francouzským mnichm
pak odata výsada dovážet pro svon spotebu zboží nevyclené; píšt
musí platiti 5"/o clo; rovnž všem ádm francouzským zakázáno zizovat
školy Jdcz dovolení vlády.

Svycar&tí biskupové vydali nedávno okružní list, v nmž vybízejí

katolíky roztroušené mezi protestant)-, a jmenovit pisthovalé ze za-

hranií, aby nestávali se vlažnými a lhostejnými k víe otcv svých.

Pišedše na místo, kdež není katolické duchovní správ}', nestarají se

o své náboženské povinnosti, ba mnohdy beze všeho pecházejí a splývají

s okolím svým, zvlášt když n\ míst se ožení. Proto viní biskupové
mladé p sthovalce z híšné lehkomyslnosti, když usazují se na místech,

kde není katolické duchovní správy, nebo kde jest jim pak obtižno,

ne-li nemožno, své náboženské povinnosti konati. Napomínají proto

rodie, aby vypravujíce dítky své do svta, dávali jim patiná
naueni. — Takovýto názor, tebas správnv, dnes sotva možno zastávat

ped vícími: aby dlník jdoucí po práci nebo za službou z místa na
místo, hledl se usadit jen tam, kde by mohl s^^é povinnosti náboženské
snadno plniti. Mnohému zajisté tžko pijde žíti bez kostela a bez knze,
ale což, je-li hospodásky nucen trvati na míst! A hospodáské pomry
dnes jsou silnjší a vlivnjší skoro všech ostatních pásek a svazk.

Tarentský sjezd italských katolík, jenž nkolika biskupm ital-

ským vynesl tahanice a vyšetování úední, ml konen i ten následek,

že ministr vnitra vydal ku všem okresním a obecním úadm naízeni,

v nmž vyzývá je, aby netrpli užívati chrám k jiným úelm, než

ist náboženským a obadním; jmenovit veškeré schzky a manifestace

politické a jsou z chrám pí.sné vyluovány. Dosud totiž katolíci své

sjezdy obyejn konávali v kostelích. Ostatn i rzné koncerty a ped-
nášky v italských kostelích konávány. Vláda tedy najednou povstává

jako horlitelka domu Božího I

Nové konverse v Londýn a Novém Yorku vyvolaly poslední

msíc dosti rozruchu. V Londýn pestoupili dva knží anglikánští ku
katolictví, Martin Cave a F. T. Royds, tento s pominutím velikého

ddictví, jež mu konversí ušlo. Ddictví to obnášelo pes 2-8 mil. korun
a mlo se dostati rev. F. Eoydsovi jen tehdy, zstane-li vren angli-

kánské církvi, nebo už za života otcova byl projevil své smýšlení ku
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katolictví náchylné. — V Novém Yorku ped nedávném Salesián

P. OConnor pijímal vyznání víry 4<) protestant v chrámu Páné

kláštera Salesianského; mezi konvertity byli mužové známí svými

pracemi vdeckvmi, spisovatelé vysoce postavení — vesms takoví, že

možno íci: nejlepší z protestant obracejí se ku katolicismu, mezi tím

co plevy z katolicismu vítr rozvívá na všecky strany.

Ve vídeském „Slovanském Vku~ navrhuje redaktor jeho, aby

na rok sešla se pravá všeslovanská pou ku hrobu svatého
Meth odje, ale ne na „klerikalni" nový Velehrad, kde sv. Met- odj
nikdv nežil, ale do Starého Msta u Hradišt. Tam oslaví apoštoly

slovanské pravým zpsobem, ne latinskou mší. ale pravoslavnou, ne

v duchu ímském, ale v duchu svobody a národní církve, jakou svatí

apoštolé Cvrill a Method Moravanm zídili proti ^Srncúm a proti

latinníkm. Ježto svátek apoštol slovanských slaví pravoslavná i kato-

lická církev jindy, seberou se naši noví ctitelé svatých vrovst slo-

vanských v den jiný, totiž na 6. ervence, v den památky velikého

mueníka Jana Husa. Aby mli kde se sejít, sbírá Dr. Vergun na

stavbu kaple slovanské svatým apoštolm zasvcené, jež bude 'í) stát

u Starého Msta, abv od budoucího roku inila konkurrenci klerikal-

nímu. jesuitskému Velehradu. Už na ni vykázáno i v . ^^. -S. Vku"; —
36 korun, z nichž 20 dali Dmitrij a Vra Vergunovi sami! Zárove
pak podává se zpráva o 100 rublech už r. 888. darovaných ruskému

sv. synodu na týž úel od jakéhosi Vajtka v Perov.
Na stolec biskupský -sjednocené církve ve Stanislavov v Halii

už pes rok nejmenuje vláda nového nástupce nynjšího metropolity

Ivovského hr. Szeptvekého.
.
jenž ze Stanislavova povýšen do Lvova.

A píina jest opravdu podivná. Nebožtík Ivovský sjednocený arcibiskup

kardinál Sembratovi vyplácel totiž 24.000 korun ron svému ped-
chdci, jenž bvl od vláv násiln sesazen a žil v Eím. Vláda to tehdv

nástupci jeho uložila! Ted" žádá po novém metropolitovi, když smrtí

vypuzeného arcibiskupa v Eím jeho dáka se uvolnila, aby ji platil

na vydržování nového biskupa sjednoceného ve Stanislavov! Nový
metropolita sjednocený se ovšem zdráhá dotovat sám biskupa stani-

slavovského. A tak vláda i arcibiskup stojí nesmiiteln na svém a stolec

stanislavovský zstává dále osielvm. — Nechce se nám ani vit takovéto

povsti, již pinesl nedávno Ivovský starorusínský -Gralianin".

,,Biti budu pastve a rozprchnou se ovce", tohoto rení Písma
chytá se i pruská hakata ve svém boji proti Polákm. Ne sic ode

dneška víecek ten boj sousteuje se proti duchovenstvu, ale konen
jak v -Reichsbotu" (íslo 216., nedávno kdosi projevil — touto stranou

ml by se boj vésti systematicky a sesíleným zpsobem. Nebo jak

praví: prostedek vydatný zmoci polské nebezpeí dal by se myslit,

jen kdyby se dal též snadno provésti. A ten prostedek by byl. vzíti

Polákm pomalu jejích polské knze. Prrním krokem k tomu cíli

bylo bv pi obsazování arcibiskupského stolce v Poznani jen ryze a

upímn nmeckého muže na nm potvrditi. Kdyby se podailo tento

plán provésti, aby muži nmeckv cítící pomalu všecka knžská místa
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obsadili, pak bv polská otázka pozbyla nebezpeného rázu a o všechen
další kik prý bychom se nemusili starati. Kdo polské pomry a církev
tamjší zná, dosvdí, jak ovládá církev Poláky, aspo prostý lid.

Klérus jest vlastním pedstavitelem národní myšlenky. A podaí-li se

tento polský klérus nahraditi nmeckým, pak a agitace polské intelli-

gence a polského tisku dovádí jak chce, nebude nebezpenou, nebo
církev nebude státi za ní jako dosud. Polák, aspo prostý lovk jest

naped katolík a pak teprv Polák." — Pisatel a navrhovatel tohoto
plánu raduje se proto z liberálního, proticírkevního a protikatolického
hnutí mezi Poláky. Nebo nic je neuiní tak bezbrannými, jako ná-
boženský vnitní boj. Lid se jím odpudí od knží, k intelligenci nepilne,
ztratí své mravní pesvdení a svou sílu i oporu v církvi — a takový
lid dá se pak mnohem snadnji zgermanisovat, než lid na slovo vící
svým polským národním knžím.

Úady tento postup pochopily už díve, nebo nikdo vedle polského
tisku není tolik znepokojován, špehován a pronásledován jako polské
knžstvo. Jmenovit radují se úední i neúední initelé germanisaní
z nastalé neshody mezi Poláky a katolickým stedem. Lidovou zvaná
liberální strana mezi Poláky nelib už dávno nesla spojení polských
poslancv s nmeckými katolíky a vzájemnou volební podporu. Zvlášt
když poslanci katolického stedu ze Slezska skoro výhradn od Polák
volení nejen nijak lidu polského nebránili, ale dokonce i proti tak
zvané „agitaci velkopolské" ve Slezsku se stavti zaali. Také vratislavský

kníže biskup a ba i vtšina kléru slezského vystupují poslední as nejen
lhostejn, ale zrovna nepátelsky proti lidu polskému, ovsem ne proti

lidu pímo, ale proti agitaci národnostní, jak oni praví. Probuzení lidu

slezského k národnímu vdomí, i když se to dje beze vší urážky
náboženství, ba zrovna náboženskými prostedky a s podporou náboženství,

zaíná býti vratislavské konsistoi a i mnohému z knží velmi ne-

pohodlným Takováto nálada mezi Poláky strhne je snad k nepolitickému
kroku, že vypovdí katolickému stedu své spojenství. Le rozvážní mezi
Poláky a jmenovit konservativní strana dosud na spojenství tom trvá,

také sami nmetí katolíci neradi by vidli takovou rozluku. Centrum
proto spolen s konservativní stranou polskou jalo se vydávati v Poznani
list, hájící solidární postup. Také nejvtší list katolického stedu
„Kolnische Volkszeitung" pimlouvá se za spolený postup, radíc, aby
ve Slezsku sted pistoupil na požadavky polské a hledl se s místním
obyvatelstvem polským dohodnout o kandidátech, kteí by obma
stranám vyhovovali.

Katolicko-nmecký sjezd v Osnabriicku pobouil protestantský a

liberální tisk nejvíce ohlášením „nového kulturního boje". Jeden z eník
(posl. Trimborn) vypoítávaje všecky útisky, útoky a ústrky jimiž

katolictví v poslední as v Nmecku obdaeno, vyzýval vící k rázné

obran, napomínaje, aby každý byl na stráži nebo zaíná možná nový
boj kulturní na celé áe. — Myšlenka o novém kulturním boji vracela

se pak v eech astji. Také roznítila veliké nadšení v pítomných —
zfanatisovala je, jak praví listy protestantské. Tyto ptají se, kde že je
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ten kulturní boj, kdo ho proti katolíkm vede a naíkají na útonost

a vybojnost ultramontanismu, jenž se pod heslem obrany strojí rozpoutat

náboženskou válku v Nmecku! — Ovšem k válce jest poteba dvou.

ale jisté mén toho. kdo se brání a stojí na stráži.

Po sjezdu hned se zrodily pak v tisku katolickém návrhy na

založení spolku obranného, apologetického. Navrhováno obrodit a roz-

šíit v tom smyslu katolický spolek lidový (jenž sjezdy poádá; litováno,

že zcela oddal se jen sociálním úkolm a projevena z jiné strany žádost,

aby se utvoil nový spolek s cílem pouze apologetickým a hlavn
v intelligenci, která by skuten vždy byla pohotov i schopna útoky

a nepravdy a tisku a eník nepátelských vyvracet. Proto z druhého

pramene zase namítnuto, aby ve spolek takový petvoen byl spolek

studentský, universitní; odjinud žádáno podpory pro spolek „Albertus

Magnus", odjinud zase pro spolek a asopis „St. Augustinus". že schopny

by bylv za podpory širšího obecenstva úkol ten zastati. Le z návrh
tchto sotva který obstojí. Staré spolky nevábí k sob tak, jako nový,

nejsou také nikdy tak ilé jako nový. Proto dojde-li k emu, dojde

asi k zízení nové apologetické spolenosti. Také nepijat píznivé

návrh na zízení zvláštního apologetického listu, protože k obran lépe

se hodí tisk denní, jako nejrozšíenjší a nejdál vnikající a i nepátelm
vždy nejpístupnjší.

Na všeobecném sjezde katolických uenc v Mnichov professor

wurzburský Dr. E. Hardy ve svém referáte srovnávací vdy
náboženské doporuoval velmi vele zavedení studia toho též na

theologických fakultách katolických. Proti stejnému návrhu pro theolo-

gické fakulty protestantské zaujal však nejvhlasnjší dnes theolog

protestantský rektor university berlínské Harnack stanovisko naprosto

odmítavé. Harnack nepeje studiu tomu proto, že prý by vychovávalo
dilettanty ve vd theologické a pak že není poteba pro n zvláštní

stolice, ježto prý vykladatel starého Zákona a professor djin církevních

sami obsáhnou všechnu tu látku, již všeobecná vda náboženská podati

mže. Dležitost studia toho proti Harnackov rektorské ei doliuje

nyní v liberarním protestantském tvdenníku „Christliche Welt" professor

M. Rad, oekávaje naopak od všeobecné srovnávací vdy náboženské
oživení myslí a theologie protestantské, která dnes jest prý nejposled-

njší ze všech nmeckých vd.
Harnack, jako první theolog protestantský, ostatn svým dílem

„Wesen des Christenthums'' na jae vydaným (16 pednášek z berlínské

university) ukázal, že lip jest. nemá- li protestantismus vdc než aby
ml takové. Také protestantský svt k vli Harnackovi rozdlil se na
dva tábory: jedni ho zbožují a jdou za ním. druzí jej dávají do
klatby. Tak nedávno jistý sjezd pastor vyzýval vrchní radu církevní

(protestantskou \ aby zakroila proti liberálnímu professorovi a jeho

rationalistický výklad bible odsoudila. Pastor Gensichen na oné kon-

ferenci pravil o Harnackovi, že náleží mezi ty professory bohosloví

protestantského, kteí místo aby studující vyzbrojili vdecky za prkopce
víry, svou úlohu pední vidí v tom, že duše jejich hubí a jedu jim
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nalévají, a místo aby je utvrdili u víe. naopak víru otc v nich
zviklávaji, tebas proti své vli.

V táboe Ritschlian (liberal. theol. protest.) dílo Harnackovo
však pijato jako chef oeuvre. jako standard work. jež zas jednou
po dlouhém ase se zjevilo v literatue protestantské. V tomto „standard
worku" (zásadní viidí dílo) popírá se tak asi všecko, co ješt protestan-

tismu z kesanství zbylo. Arn. Renan a David Strauss netvrdili o Kristu

nic horšího než Harnack, ale oni vyšli zpíma proti Kristu, aby mu
božství jeho upeli, Harnack však vyšel, aby je hájil nebo aspo
osvtlil. Harnack vykládá rationalisticky pedn všecky zázraky Kristovy,

jak v evangeliích obsaženy: bud jsou upílišenými nebo zkroucenými
zprávami o inech zcela pirozených, zprávami o podobenstvích a du-
ševních projekcích jako o inech, jsou opakováním starozákonných
pedpovdí, jež nutno bylo vyložit j^ko splnné, jsou konen skutky
jež Kristus silou ducha svého provedl (pi uzdravení — suggescí!) anebo
konené jsou vcmi a zprávami nev3'zpytatelnými a nesrozumitelnými,

jež mohly povstat zvráceným anebo neúplným podáním. Božství Kristovo,

když sám se pravil „synem Božím'', vykládá jako m^-stickou tiliaci

lovka, jenž Boha poznal jako žádný jiný ped ním, jenž praktickým
svým životem a hloubkou bádání svého první ze strašivého božišt
uinil milého otce všech, o nmž tolik a s takovým zápalem hlásal,

jako syn o otci svém. Kesanství samo. jak se nám dochovalo, není

náboženstvím Kristovým ale synthesí všech tch proud nábožensko-
tilosofických, jaké zmítaly v prvním a druhém století celým svtem
hellenistickým, od zátoky perské až po Velkou Britanii a moe atlantské.

V prbhu historie církevní Harnackovi není ostatn žádná z církví

dostatenou: ani katolická, ani východní, ani protestantismus. Oceuje
rzná zaízení, tu to tu ono chvále i zavrhuje. Tak líbí se mu v katolické

církvi ády a lituje, že protestantství je zniil© a zavrhlo.

Spisovatel theologických mezi nmeckými protestanty, hlásajících

irý deismus, sesvtšujících všecko kesanské a božský pvod i všecku
božskou psobnost kesanství popírajících, jest dnes už „celá legie"!

Proto také náky pravovrných luteránských list, že nevra v adách
jejich se vzmáhá, jsou ím dál astjší a hlasitjší i ustrašenjší.

Nejhe hospodaí tu v theologii protestantské tak zvaná „kritika

biblická", jíž protestante chlubili se vždy ped katolíky. Harnack patí
také tomuto odboru.

Ve velkém Meflfertov díle ..Forschungen zur christlichen Lite-

ratur und Dogmengeschichte" vyšel jako svazek o. druhého dílu ')

posudek a rozbor innosti theologické sv Alfonse Liguori, ne sic ve

všem vystihující ráz díla sv. uitele církevního, také ne poslední slovo

o nm znaící, ale pece dobe osvtlující význam a platnost boho-

slovných prací jeho. Na „mravouný systém" sv. Alfonse se teba
dívati se stanoviska jeho doby, jeho okolí a národa. Pro osmnácté
století mla mravouka sv. Alfonsa velký význam a dležitost. Ale

Moliu, Kirchheiui 1901.
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proto není teba ji vyhlašovat za neomylnou normu véech dob. jakož

ani ne proto, že sv. Alfons pro své vdecké zásluhy prohlášen od

papeže Pia IX. uitelem cirkevnim. Sám sv Alfons by dnes psal jinak.

O ostatních spisech sv. Alfonsa praví Dr. Fr. Meífert: „V ostatních

svvch spisech apologetických, dogmatických a asketických není svatý

Alfons produktivním vdcem, jenž by vdu na nový stupeii dokonalosti,

k novým obzorm byl pozdvihl, jest spisovatelem pro lid, který v po-

pulárních lehce psaných pojednáních chce eliti bludm a neve své

dobv a zhoubné její úinky v lidu zameziti. Jen jako lidový spisovatel

své doby mže sv. Alfons náležit býti ocenn. Xaplnil-li tyto své

lidové spisy zprávami o nejpodivnjších událostech, musí se tyto po-

vsti posuzovati ze stanoviska vzdlání obecného lidu v IS. století a

jmenovité v Neapoli. Samy o sob nemají s podstatou naukv nic co

init; tof teba íci bez ubírání povinné úctv sv. Alfonsovi. Když už

není radno, všeho toho se držeti houževnat, co sv. Tomáš Akv. napsal,

on sám by dnes podle stavu vdy nynjší zcela jinak psal než tehdv

v l3. století, pak jest tím mén oprávnno, všecko hájit a zastávati, co

sv. Alfons ve svých obsáhlých dílech uložil, zvlášt když se to stalo

zrovna neudržitelným. Zkušenost uí, že to není dosti, takové vci
pominouti mlením. Není jist pr^j nás katolíky estnjší teprv pak
chápat se oprav, až už nepátelská kritika nás k tomu donutí.

-

U píležitosti Meffertovv knihv pinesl solnohradský dvojtýdenník

^.Kathol. Kirchen-Zeitung" dosti bitký dopis o innosti sv. Alfonsa.

dovozuje zárove neopportunnost jeho prohlášení za uitele církevního.

Což vyvolalo v témže listé obšírnou odpov liguorianského spisovatele

sociál. Rosslera, jenž ostatn jen pilišnosti mnichovského dopisovatele

na pravou míru uvádí.

Tak zvaná luteránská konference, jež za úastenství

vrchních církve (superintendent^ od 40 let se v Nmecku konávaji,

letus svolána na podnt Nmc do švédského msta Lundu a konána
spolen s dánskými a švedskonorskými luterány. Nmetí biskupové
luteránští pišli s tím úmyslem, aby získaK severní bratry pro tužší

jednotu a vzájemnost církevní. Došlo do Lundu na 280 superintendent
a pastor iz uených protestant nebvlo zastoupeno žádné zvunjší
jméno;, kteí tvoili ve shromáždní vtšinu, a také se asi podle toho

chovali. Nebo švédští pastoi ohrazují se na podruhé proti takové
spolené konferenci, a vbec nepejí prý si. aby nmetí luteráni

nosili k nim svj „fanatismus" a svého panovaného ducha. Oni že ve
své politické a duchovní svobod cítí se lépe bez jednotv než v takové

jednot! Zdá se, že nejhorší druh klerikíil není v katolické církvi!

Záijový sešit petrohradského ..Vestnika Evropy" vystupuje proti

církevn-farním školám na Rusi. Nynjší vláda zdá se že má v úmyslu
úsiln je podporovat. Naznaeno ze státní pokladny nového 2 milionu ^)

na n (k dosavadním 4-5 mil. rubl}, a naopak zemstvm porueno.
aby svj rozpoet ustanovila pevnou sumou na více rok, a tak hledla

') správa církevních škol žádala na úpravu plat uitelských aspo 3'5 milionu

rubl ro6n, celkem tedy stát by platil 8 milion rubl na 42.000 škol církevních.
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vystait. Zemstva byla vtšinou nejhorlivjšími šiiteli školy moderní, tec
jim vzata možnost starati se o školství, ježto rozpotu stále více budou
zabírati hospodáské podpory, nebo zemstva poínají pstovati hospo-
dáskou politiku. A církevn farní školy jako jediný pramen vše-
obecného vzdlání jsou nedostatený. Pisatel lánku N. V. K—vi
praví, že farní škola obyejn spokojuje se pouze s nábožensko-mravním
vzdláním, tedy obrací se na srdce, rozumový rozvoj dítka pokládajíc
za vc vedlejší a mén si ho všímajíc. Pro duševní život a pro hospo-
dáský vývoj kraje dle K—vie dležitjší jest vzdlání rozumové než
citové. Také ješt prý platí asi ten dvod, že školství církevní nestoií

mnoho, pijde ze všech škol nejlacinji, proto vláda v nouzi o pro-

stedky a nahlížejíc, že škol je pece teba, chytá se nejlevnjší školy.

Jedna obecná škola církevn-farní pijde ron na 198 až 380 rubl,
nejnižší škola (pouhé gramoty: uí se jen íst a psát a náboženství)
pijde na 54 až 190 rubl. Uebné pomcky obejdou se ve škole

obecné (církevn-farní) na 12 až 57 rubl ron, ve škole gramoty na
2-5 až 1 8-5 rubl ron. Uitelstvo na farních školách placeno nejhe:
z uitel laik má jich tetina mén než 50 rubl ron, tvrtina pes
200 rubl ron. ') Klerikalové a duchovní pokud na školách gramoty
uí, dostávají plat z církevního obroí, bez nich by školy farní stály

ješt mnohem he. Na tak nepatrný plat je samozejmo, že uitelské
síly jsou co nejbídnjší, a že i tch je nedostatek. V mnohých gu-
berniích jest až 947o všeho uitelstva bez odborného a jakéhokoliv
vyššího vzdlání nad obecnou školu.

V srpnu a záí bývá v ruské pravoslavné církvi nejvíce sjezd
diecesních a missionáských. Z nkterých zajímavých ustanovení mi-
nulých tchto sjezd vyjímáme: V kalužské diecesi biskup oznámil, že

nežádá, aby knží a laikové, když k nmu pijdou, padali mu k nohám,
že spokojí se u obojích pouhou „poklonou po pás". Ve vladikavkazské
diecesi zakázáno udlovat kest mohammedanm, židm nebo pohanm
bez pedbžného dovolení biskupova. Svíce kostelní bývají nejastjším
pedmtem všech schzí; jsout také nejlepším zdrojem píjm pro
fondy diecesní. V orelské diecesi nedávno kostelní starosta (hospodá)
nakoupil svíek v cizím diecesním závod, proto že tam byly lacinjší.

Ale biskup rozhodl, že na píšt nesmí nikdo kupovat svíky le u svého
diecesního závodu, a by si jinde dostal snad i lepší a lacinjší! V minské
eparchii zakázal „peosvícený", aby duchovní nejezdili do kathedralního
msta, dokud nemají výslovného dovolení, že se smjí vzdálit; dosud
prý duchovní beze všeho dojíždli i z nejvzdálenjších míst diecese

do Minská, pouze dkanm oznamujíce, že jedou pry; budoucn teba
ekat na dovolení a pak teprve smí se vyjet.

Z missionáských sjezdv a zpráv slyšet obyejn jen samé náky

*) Dle cirkularu Tilenského popeitele (starosty) uebného okresu nedávno vy-

daného na jednu školu církevní pipadá státní podpory 107 rublfi, z ostatních pramenS
pak 118 rublu, tak že se obejde každá ron na 225 rubl. Z uitelstva má 11.535 osob

mén 50 rublfi, 5824 od 50 do 100 rubl, S126 osob od 100 do 200 rublu, 2710 od
260 do .300 rubl a 1477 od 300 .lo 400 rublu ron.
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a žaloby, pemnohé i na vládu. Tak v uralské oblasti (diecese oren-

burská) mešit je víc než chrámu, ba ani ve státních koloniích > kozáckych)

není prý chrám, tak že kraj vypadá spíše jako turecký než jako ruský.

Zábajkalští missionái si stžují, že vláda sice ve všem ^-yhovuje lamám
(^buddhistickým knžimi. ale pravoslavný missioná ubírá-li se nkam,
asto na státní pípežni stanici pošty jízdní; ani koní dostati nemže
dál. a pro jiné jsou koné vždy pohotov, a missioná pece platí jako

druhý cestující. Úady nehájí nové obrácených pohan ped proná-

sledováním a píkoím jejich bývalých souvrc, tak že obrácení asto
znova odpadají. Tutéž stížnost pednesli missionái z tomské eparchie.

Orenburští nad to poukazují na nevýhody, jakým vvdává se Kirgiz.

který se obrátí na pravoslaví: ve své kirgizské obci ztratí podíl v
obecním jmní a v kesanské obci nového nedostane, proto že missijni

stanice nemají zem na podlování svých pistouplých nových len.
Velmi asto missionái poukazují na úspch, s jakvrn potkává se boho-

služba v domácím jazvku jinorodc.

Pes všecka dementi soíijské vládv i caihradského exarchatu

pece stále i v ruských pravoslavných listech udržuje se zvst o vy-

jednáváni mezi patriarchou eckým a exarchou bulharským. Vyjednávání
ovšem vedlo se nepímo, prostednictvím ruským. První zpráva po-

tvrzuje se i poslední: nabídnuto exarchovi pesídliti do Bulharska a že

jmenován bude patriarchou peským. macedonská biskupství bulharská

a se podídí patriarše caihradskému, ovšem zachovávajíce svj národní

ráz a svá národní práva. * Ale exarcha ani Bulhai a bulharská vláda

nechtli o takovém narovnání slyšet; jednohlasn namítli, že než by
se patriarchovi podrobili, radji se podrobí papeži ímskému.

ecká vláda obsadila najedn<ni adu biskupství, jichž stolce

byly od let uprázdnnv: chtla tímto obtížením státního pokladu a

rozmnožením hierarchie ukázati svou náklonnost církvi. Ale neuhodila

všem. Spisovatel a horli tel církevní istotv Kanellidis ve svém list

„Kairoi" žaluje za té píležitosti tím více: „Církev u nás jest pokleslá,

potupená a zmatená vládami našimi a co nejšpatnji spravovaná svými
vlastními hlavami duchovními. Náš klérus, skládající se z lidí cti-

žádostivých sice, ale sprostvch a nevzdlaných, hnije v lenosti, z úadu
svého svatého in obchod a vytloukaje zisk co nejpodlejší. Chování
našich knží je hrubé, nevdomost ohromná: úadv vrchní v církvi

pak vyznamenávají se lenivostí, lakotou a lhostejnosti pro zájmy církve

a pro náboženský výchov svého stáda. V ecku máme tudíž tu zvláštní

podívanou: nevící a neinnv klérus, ale vící lid. jenž pracuje

o blaho církve."^ — Xové stolce biskupské vesms už naped zakoupeny
simoniacky. volitelé už naped jsou zpracováni od vlády i kandidát.
Kanellidis obviuje vládu, že dosazuje vesms své stvry a schváln
jen lidi neinné a nesamostatné, kteí krom kapsy a bicha nieho
si nehledí, aby jen sama mla vždv celou církev eckou v rukou svých

a mohla se všemi nakládati, jak by chtla . . . Ve své obžalob obrací

se konen na krále, aby on zjednal národu církev svobodnou a klérus

horlivý a vzdlaný. — Padl ovšem na pravého!
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Vda a umní. Památka tísctletá úmrtí Tychuna d e Brahe,
již eská Akademie 18. íjna oslavila pednáškou Dra. Grussa ve
slavnostní schzi své, skonila pro národ náš rehabilitací ped cizinou.

Cizí noviny, a o nmecké se hlavn jedná, za té píležitosti odvolaly

skoro vesms pomluvu, již ped dvéma msíci byl rozšíil jistý nmecký
list pražský, že totiž ostatky Tychonovy leží rozházeny, že bere si

z nich kdo chce co chce. že se kostelníkem týnského kostela dokonce
prodávají. Nové uložení ostatk do nové hrobky za pítomnosti cizích

host, mezi nimi i krajan Tychonovy^ch z Dánska pesvdilo cizinu,

že kivdila. Pece však událost tato je píkladem, jak mže malý
národ býti zostuzen ped cizinou, když se na vrhne taková
velmoc, jako jest tisk nmecky' a úmysln i neúmysln nepravdu
o nm do svta pustí. O velkém národ nedá se taková nepravda ani

rozšíit, protože tisk jeho sám s dostatek jej obhájí, jsa rozšíen
i v cizin. Malé národy však jsou exotickými pro tch šest velryb,

jež nesou dnešní kulturní svt, a svt ten i ve své nedostihlé kultue
ví o nich sebe potrhlejší báji. Bylo by v zájmu samých tch malých
národ, aby se sdružením udlali velkými. Sdružení njaké jest ovšem
myslitelno pouze mezi mžilými národy slovanskými, o nž také už na
všech tech sjezdech slovanských žurnalist ovšem bez výsledk ro-

kováno. Malé národy si v tom ohledu pomáhaly tím, že pivíjely se

k vtším a silnjším, dosud obyejn bu ke Francii, bu k Nmecku.
V novém roníku Rozhled (ís. 1. až 3.) hovoí F V. Krejí

a vývoji eské literatury za minulé desítiletí, jež možno
nazvati kvasem mladého hnutí. Svj úsudek shrnuje Krejí v tato

slova: „Základní kontury mladé literatury jeví se asi takto: poíná
kritikou a kritika pitahuje k sob paralelní produkci. Dva krysta-
lisaní body: eská Moderna a Moderní Revue. Prvá sbírá síly a
smry se všech stran a již již zdá se vyspje v nový kulturní typ
eský, le náhle bere za své. Uritji lze charakterisovati typ druhý
dekadentn-aristokratický, symbolistní, po pípad mystický, jenž stává

se pozdji práv nejvzácnjším, co toto desítile stvoilo. Jest tp však
typus výhradn artistický, úzce omezený vi životu, pasivní a tím
konec konc neplodný. Rzné pokusy reakce proti nmu, ne však
dosti živé a cíle vdomé, i pocit, že musíme z hypnosy jeho hesel

ven, ale to vše ješt nev^^jasnné, uritou ideou neb silnou individualitou

nevedené; zmatená strakatina osob, skupin, hledisk; sem tam i znenáhla

pileováni ke starší generaci a smývání dívjších píkrých rozpor,
to je dnešní moment. Jako ped deseti lety, tak i dnes stále ješt
chaos, z nhož se dosud nezrodila hvzda." Závr tento celkem správný
a pípadný v praemissích jeho bychom však nepodepsali. Tak píše

Krejí o „katolické modern", jež pece pirozené vyrostla

v tomtéž ovzduší, nebo mladé proudy zach'"*"'ly celý národ,

zcela nekriticky a pedpojat: „Pravidelný '' ' všech velkých

revolucí v historii opakoval se i tu en mÍL ^ v té „sklenici

vody", revoluce požírala své vlastní dti, lidé stoj'-"! vlastn v jednom
Šiku vedle sebe podezívali se ze zrady a f

' '^á, guillotina ne-
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pestávala pracovati. A hle již tu byl ten, jenž se dostavuje všude

tain a všude loví, kde vle seslábla, kde ideje se zmátly a zkalily,

kde nco hnije — katolický knéz. Nasadil si v „Novém Živo té",

organu tak zv. katolické modern}", iakobinskou apku, koketoval s ne-

smiitelnou levici bývalé moderny a vábil pod svou stechu mladé

talenty. Podailo se mu to u nkterých a zstává nepopiratelným

faktem — k hanb naší generace — že po celou adu let. byl a je

snad dosud kruh „Nového Života" poetn nejsilnjší, nejúelnji
postupující a cíle své nejpevnji sledující ze všech nových literárních

skupin. Otázku, znamená-li nco pro literaturu a umní, nechávám
zde ovšem stranou."

Tento úsudek o katolické modern, celkem ovšem spíš pochlebný,

než nepíznivý, ale pece jen urážlivý a pohrdlivý, špatn osvtluje

nestrannost autorovu. Už pi pouhém jmén katolicismus nemže se

zdržet úštpk. Kdyby z, toho chaosu byla vznikla njaká gnosticko-

budhistická moderna á la Josef Péladan se svým kroužkem, jist by
byl o ní kritik mluvil s klidem, ne-li se zápalem. Katolictví zajisté

pro naši kulturu a naše umní vykonalo víc než kterýkoliv a jaký-

koliv smr i škola a idea! Má tudíž aspo právo jít ve hnutí dnešním

po boku ostatním, když už z vdí linie ho sestrkují, ostatn samo
se na ni netlaí.

Kivým svým stanoviskem p. Krejí také zatarasil si cestu k ocenní
mysticismu v novém hnutí, jejž nazývá sám nejvýznanjším rysem

jeho. A kam se má mystieismus uchýliti, ne-li k náboženství, u nás

ovšem ke katolictví, nebo to je náboženstvím národa eského?! A i

ty lživé a neupímné mystiky, jako p. z Lešehradu, jenž nedávno

s „Novým Životem" se navzájem vyhazovem poctívali, pitahovalo

náboženství, tím více upímné a hluboké mezi nimi. Vždy pouze

katolictví (a ovšem v nauce totožné s ním pravoslaví) dovede svou

mnohostranností a pevnou zpracovaností své vrouky a mravouky do-

dávati mystikm látku a podnt ku vzletm myslí a citu. Ostatní

vyznání kesanská bud svou racionalistickou skepsí, bu svým indi-

vidualismem, jsou v tom ohledu jalová a neplodná. Mysticky naladné
osoby vracejí se proto obyejn od nich ke katolicismu.

V našem umleckém svt stále jenom je heslem „extense".
Ven, ven, ukázat se a v cizin, a doma, ale skoro víc v cizin než

doma. Hudební naši virtuosové, poádající koncerty, už jsou skoro

bez potu, a stále nové a nové síly se rodí. Z mladé obce malíské
hodlají jíti ped soud ciziny se souborným dílem svým Slavíek a

Svabinský, ped domácími v Praze pedstoupil výstavkou svých

prací Š p i 1 1 a r a nedávno zemelý Lebeda. Z trosek orkestru Národ-

ního divadla stávkou rozbitého sestavil mladý dirigent, ze Lvova se

átivší (Je lánský, nový veliký orchestrální sbor, jenž slibuje býti

j_,rvním velikým, výhradn koncertním sborem. Pod názvem „eská
"iiharmonie" zapoal svou innost 15. íjna v Praze a ihned

^j_-dnikl pou po krajích eských, Morav (Ostrava, Brno), a Cechách

^udjovice, Plze;. Vlastn jsme dosud njakého koncertního sboru

Hlídku. 5S
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plného, jímž bychom se mohli postaviti po bok sborm cizím, nemli;
mli jsme jednotlivé síly výtené, a sbor Národního Divadla pražského,

jenž vždy a všude dle poteby vypomáhal.

Ve vstníku eské akademie podává Karel Thon zprávu o svých
výzkumech vodní zvíeny, jež podnikl v úvodí Labském a na
Šumav r. 1899. Vedle mnoha ídkých a vzácných, ale pece už z vod
eských známých tvar, podailo se mu objeviti v slatinách šumavských
ti zcela nové druhy (ve vodách proudících), druh vodulí, jejž nazval

Atractides gabretae Thoni, dále dva druhy korýš Sperchon longipes

Thoni a Sperchon montanus Thoni.

Mezi pracemi pedloženými akademii širšího zájmu jest studie

Dra. Haškovce ^o úinku alkoholu na innost srdení". Pokusy na
zvíatech provedenými zjištno, že alkohol v malých dávkách požitý

zvyšuje mírn tlak krevní, aniž by tep mnil, asto jen ponkud jej

zdržuje. Silné dávky alkoholu však vyvolávají veliké zlenivní tepu a

asto i úpln arhytmickou innost srdení (normální tep srdce je dvoj-

dobý rhytmus s prvním úhozem silnjším). V malých dávkách psobí
tedy alkohol jako dráždidlo. sesilující innost srdce, nebo zvýšený tlak

krevní pochází od zmocnni srdení innosti. U podnapilých lidí asto
pozorovaný rychlejší tep není dle Dra. Haškovce následkem požitého

líhu. ale následkem zmnné nálady duševní. — Docent Dr. Ržika
pokusy dokázal škodlivost žehliek s uhelným otápním. Ministerským
naízením zakázán totiž prodej a užívání pístroj, jež se uvnit otápjí

bez odvodu plyn, pi pálení se vyvinujících. Žehlika na otápní
devným uhlím vyvinuje tolik uhelky (nespáleného kysliníku uhel-

natého CO), že myš zavená s takovou žehlikou v prostoe o dvou
kostkových metrech objemu po nkolika minutách zhvnula. Pi oteveném
okn tudíž taková žehlika není snad lidem škodlivá, ale v zavené
místnosti rozhodn by se jí nemlo používati.

O cenu rytíe Havelky na dramatickou práci eskou podáno
letos znan prací, jakož vbec konkursy hudebních a literních dl
(belletristických) o ceny umlecké IV. tídy eské akademie jsou ím dále

etnji obesílány. Ba i novákové se svými poetickými prvotinami se

pokoušejí o vyznamenání a odmnu akademie.

Ve zprávách ruské carské akademie slovesnosti („Izvstija

oddlenija russkago jazyka i slovesnosti imper. Akademii Nauk") podává
v prvním kvartalníku V. V. Sipovský zajímavou bibliografickou
studii o román ruském v 18. století, vlastn od Petra Velikého

(1725.) do konce vku. Ve statistice podán spolu poet všech tiskových

publikací, jakož i asopisecký rozvoj a románový i povídkový obsah

belletristických list. Tak objevuje se první román (nepvodní) v roce

1730., druhý 1741., tetí 1741., tvrtý 1751., pátý 1752., šestý 1754.,

sedmý 1756. Teprv od roku 1760. zaínají se vydávat romány rok

co rok a v potu už vtším v letech (1763.— 1766. až i pes dvacet!)

Pvodní román vystupuje teprv v roce 1763., hned v páru najednou,

ale na to zase jsou léta jalová i úrodná (po jednom až dvou románech)

až po rok 1778. Od toho roku už ani pvodní román nemizí žádný
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rok z trhu literárních novinek. Xejúrodnjši doba pro literaturu v lí>.

století byla doba vlády Kateiny II.. ale zvlášt perioda let 1779.—179(>.

Po roce tom nastala následkem francouzských zmatkii reakce, volnost

slova stále zužována. Tak poet všech publikací nejvyšší v r. 1788:

439 a belletristiekych vydáni 248. román 88 a v tom pvodních .ó6,

klesl v roce 1797. už na 165, pípadné na .56, na 22, na 161 a zstal

v téže asi mnohosti až do konce vku 18tého.

Prvni belletristický asopis objevil se roku 1755., 1758 pibyl
druhv, naež už vzrstaly ron v potu svém: 1769 bylo jich 10,

naež znovu klesly nedosáhše téhož potu až leda v nkolika letech

literního rozkvetu" 1 1786—1787. 1789, 1791—1792.) v roce 1800.

shledáváme zas už jen dva belletristieké asopisyl Za celý 18. vk v}-šlo

všech publikací ruských 8952, z toho bylo krásné literatury 3591 dl,

a z toho opt román a povídek 1175 (prvých vydáni 839), v tom
pvodních 104 (prvým, vydáním; periodických publikací úhrnem bylo

440. v emž asopis belletristiekych 165 roník.
V sezeni carské akademie nauk 2. a 8. íjna udleny prémie a vy-

znamenáni autorm tchto dl djepisn-slovesných: „Russkaja mysl
i r", od M. J. Michelsona (v rukopise), obsahující zpracovaný

materiál pokladu ei ruské od prvotních písemných památek až po

nejnovjší spisovatele echova a Gorjkého; podobn dílo V. Peretca
-Historicko-literarní výzkumy a materiály" vnované rymo-
vakám a deklamovankám, jakož i popvkm a národní písni 16. až

18. století. V. Sipovského „X. M. Karamzin- jest monogratií

o dob a pomrech života Karamzinova a jeho okolí až do vydání

jeho „listu z cestv" („Písma russkago putešestvennika^^l Dílo Sipovského

chváleno od recensenta jako vzorné svého druhu, otvírajíc nové

obzory a osvtlujíc dobu, již si obralo, dkladné a všestrann. Z hi-

storik odmnny práce V. A. Uljanického „(_ Ruské konsulaty za-

hraniní v 18. vku") S. G. Rumkevie (-Djiny ruské církve pod

správou sv. Synodu- díl I. 1721— 1725.) a Gurljandtovy práce z oboru

mstské právní historie Moskvy a Xovohradu).

V krakovské akademii véd a umní dle zpráv akademie po-

dávány v sezeních pedprázdninových nkteré zajímavé referáty. Tak
P. Bienkowski popisoval dle nálezu stepin z Krymu známé z eckých
pramen vozy scythické. podle nichž scythití koovníci
nazvaní od Rek áuaíójjio: (_vozožilové"\ Vozv koovník scythických

byly jako vozv našich potulných komediant, devné domky na kolách.

jen že byIv pepaženy na dv poschodí: v dolní ásti byly špižírny

a komory, v horní ásti bu stechovíté nebo klenuté pak žila rodina

sama. Podle toho nutno koovníkm tmto pikládati vysoký stupe
kulturní, mnohem vyšší než dnes známým Kirgiziim a Tatarm nebo

našim cikánm. „O irských benediktinech na Rusi" a sice

v Kyjev podával zprávu VTl. Abraham. Došli tam za nmeckými
obchodníky, ktei tvoili ve 12. a 13. vku celou kolonii v Kyjev.
Vysláni z opatství skotského z Vidn, pod nž i náleželi. V kláštee

irském byl kostel P. Marie, kdež po r. 1230. usídlili se po mni.ších
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irských polští Dominikani se sv. Jackem (Hyacinthem) v ele. Tito

odtud pak vypuzeni nájezdem tatarským. A. Kíodziski obhájil povst

polského vévody Win cen ty h* o ze Šamotu 1, který je považován za

zrádce vci polské, ježto povolal si na pomoc nmecké rytíe. Autor

dokazuje podle rodinných listin, že kižák}- proti Polsce vyslal r. 1331.

vlastn eskv král Jan Lucemburák, na jehož vyzvání v roce 1331.

kižáci dvakrát na Polsku udeili. Listina, podle níž zrada pána ze Samotul

zdála se jistou, pochází dle Klodziského z r. 1329. a jest dokonením
smlouvy míru mezi Polskou a Braniborskem.

Novosadská „Matice Srbská^- ve své schzi dne 25. záí schválila

zprávu výroní, jež pedkládá rozpoet o 176.00) kor. píjm a

128.000 výdaj. Pírost len byl obzvlášt veliký (319) za tento rok.

Le rozprodej knih matiných mimo lenstvo jest nepatrný: na vdecké
pubHkace pihlásilo se 700 pedplatitel a na lidové knihy na 1200.

Všeho se rozejde „Letopis Matice Srbské" 2170 exemplá a spis

pro lid 10.000 exemplá. Na letoší rok Matice dává za 1 kor. tchto

šest spis lidových: „Malý vela" (Ivan Maširevic). „Sv. apoštol Pavel"

(Milutin Jakšic), ..Eemeslo, emeslník a náš národ" (Ljub. Lotic),

„Kosovo"', sbírka národních zpv o boji na kosovském poli. „Z moe
i hor" povídky S. Matavulje, a kalendá na rok 1902. Matice psobí
mnoho jako ústav podprný pro studující udlujíc stipendia. Letos

innost její v tom oboru rozšíena, ježto usneseno udlovat stipendia

i studentkám srbským. lenství Matice umožnno též žákm.
O rozšíeností eské ei na Slovensku píše ve „ Slovanském

Pehlede" známý pstitel esko-slovanské vzájemnosti K. Kálal. eština

v kostelích jak katolických tak evangelických bývala eí výhradn
užívanou. Katolíci ze svých kostel už ji skoro vypudili, evangelíci

ješt vtšinou se jí drží, ale asto i oni proti ní už brojí, vyslovujíce

a petvoujíce ji ostatn po slovácku. Co se týká literárních a knižních

styk tu praví: „eských knih je na Slovensku nepomrn více než

slovenských. To je faktum. Je slovenská literatura dosud tak chudiká,

že nedostaí tenái sebe skromnjšímu. Mšanská dívka toucí povídky

a romány, nemá tení slovenského ani na jednu zimu Vzdlanec má
toho ješt mén. A tu jsme pi dležité otázce: Je-li možný pokrok

pi literatue tak chudiké? V tom tkví náš žal a slovenská škoda,

že literárním odlouením od eštiny utrpla slovenská
vzdlanost." A je eských knih na Slovensku vtšina, i to je

málo . . . Slovenští knihkupci mívají i nco eských knih na sklad,

zvlášt pokud se týkají Slovenska. I madaronští knihkupci prodávají

eské romány. Písnikái zpívají a prodávají na trzích a poutích hojnost

eských písniek. R. 1901. mla „Matice Lidu" na Slovensku 9 od-

bratel. „Libuše" 26, „Spisv Kar. Svtlé" 4, „Lumír" l,v „Besedy

Lidu" 35, „Illustrovaný Svt" "6, „Nauný Slovník" 5, „Zl"^' Praha" 50,

„Posel z Budce" 2. Odbyt asopis pomalu stoupá. Knih]--; .'C František

Urbánek ped lety posílal mnoho knih na Slovensko, ' "s to za e
nestojí. Vilímek zasílá všem listm své knihy k oznámp^i odbratel
má 3 až 15. Odbyt spíše klesá než stoupá. Laichter p' "' 11 výtisk
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Naši Doby, 3 Karla Havlíka Spis, 4 svého výboru. Svtozor ml 15. Slov.

Pehled má 7 odbratel, Osvta 3 atd. Nejvie asi rozšíeny jsou tu

spisy z benediktinské knihtiskárny v Brn, darované i koupené.

eštinu prostý Slovák pokládá za e panskou, vyšší. Dráteníci

a dlníci z eských zemí pišli, rádi se svou eštinou pochlubí . . .

Dobe a správn isti a psáti esky umí na Slovensku málokdo, a
na p. slovenští farái evangelití kážou po esku. P. Kálal vypoítává
jen velmi málo jemu známých osob mezi intelligenci slovenskou, o nichž

mže íci, že dobe esky znají v písm i slovu.

Eusínský „Literaturno-aukovyj Vistnyk^ podává
v posledním ísle zprávu, že už od kvtna zakázán mu vstup do
Ruska. Od r. 1876. existuje sic v Rusku tajné naízení, jímž se všemu,

co psáno jest rusínsky, zakazuje pistup do Ruska, ale naízení to od
té doby upadlo v zapomenutí a jmenovit poslední dobu neprovádno.
„Lit. Nauk. Vistnvk" od poátku svého vycházení (1897) docházel do

Ruska bez závady. Ml tam asi 150 odbratel. N. Franko, jenž o pí-
pad tom hovoí, udává jako jeden z možných dvod denunciaci

starorusínské strany, jež od letošího roku poala proti mladorusiuskému
(ukrajinofilskémUj pro samostatnost rusínské ei a literatury bojující

strana7 ,. Vstníku" vydávati svj „Nauno-Literamyj Sborník", hlásající

jednotu s Ruskem v ei i kultue. Snad i beze vlivu Halie ruské

úady chtly novému borci za jednotu, jenž jim rozhodn musí být

milejší, udlat lepší a snadnjší cestu k obecenstvu.

Pi zahájení akademického roku na Ivovské universit žádala

letos opt rusínská mládež zavedení rusinských pednášek na universit.

Píležitost zavdalo jí to. že z dosavadního práva ruské ei ješt ubráno.

Roku 1895. -Akademioký ruský kroužek-' zavázal leny své. aby psali

všichni své indexy studijní knížkv po rusínsku. A úední jazyk
university jest polský, pece tehdy nikdo proti tomu nic nenamítal.

Zvlášt u rusínských bohoslovc, kteí tak inili všichni, bylo to jakoby
samozejmé. Letos však jíkoby byl zavál jiný vítr. Dkan bohoslovecké

fakulty Dr. Fiotek letos všeekv indexy rusínským seminaristm vrátil,

že musí bý i psánv bud polskv, bud latinsky, rusínského jazyka že na
indexech netrpí. Vc dána konen k rozhodnutí rektoru a metropolitovi

sjednocené rusínské církve. Studenti rusinští na to sešli se a v memo-
randu vlád podaném zažádali, aby Ivovská universita rozdlena byla na
polskou a rusinskou. Rusínských student bývá pes 400. S polské strany

navrženo, aby Rusíni žádali o zrušení nmecké university v Cernovicich

a pemnní její v rusinskou, což ovšem vláda teprv neuiní.

Uhersko-rusínský spolek vzdlávací— jediný — „Sv. Vasilia

Velikého ~ slavil své 251eté trvání. Vydává od nkolika let pro uherské
Rusíny „Xauku", msíník lidového obsahu, a mimo to madarsko-
rusínský týdenník >GuríJg-katolikuš Szemle — Hreko-katoliesko Slovo".

. V poslední dob, co bylo stále podezíváno z panslavismu, družstvo

vlastn vydává více spis madarsky než rusínskv. Jak Rusíni uherští

jsou ješt pozadu, vidt i z toho, že jediný jejich asopis ,,Nauka~

tiskne se pro n církevním písmem, ne tak zvanou mšanskou cyrillicí.
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To znaí, že krom církevních knih a církevního písma lidé ti jiného
tisku neznají a nevídají.

Starorusínské družstvo „h a 1 i s k o- r u s k é j m é n a M. K a k o v -

ského", dle zprávy na poslední své výroní schzi 12. záí v Brodech
konané, ítá nyní 14.918 len. Družstvo má úkolem vydávat laciné

knihy pro lid; za dv koruny dává tenástvu svému ron 12 knížek
msíních a kalendá. Zakládá také samo venkovské knihovny, stará

se o šíení znalosti ve tení a psaní.

Výbor pro oslavu 4001 e ti slavnosti charvatské. literatury
(lépe charvatsko-srbské) usnesl se vlastní oslavu konati i 2. a 13. pro-
since t. r. Není urité datum, kdy první charvatsko-srbská kniha
Maruliova vyšla, jen rok 1501. uchován.

Ve Splitu vznikla myšlenka vydávati charvatský denník na
obranu zájm slovanského Pimoí proti Vlachm. Krom terstského

denníku „Edinosti" není také opravdu v celém pásmu pímoském od
Gorice až po Skader, ani Reku a Zader nevyjímaje, žádného denníku
krom vlašských. Zda se však denník, pi špatném poštovním spojení

v Dalmácii a s Dalmácií, udrží, jest jiná otázka. Vyjednává se ovšem
o spojení dosavadních dvoutýdenník „Národní Lis' a „Jedinstvo" a

tech menších list „Puki List" (Lidový L.) a „Zeljeznica" v •jedno,

tak že b}^ sám sebou z nich už povstal denník, když jenom si svou
dobu vj^dání rozvrhnou každý na jinv den.

Záhebské divadlo jako každý rok poalo letoší saisonu no-

vinkou Srdjana Tucice „Bura". Tucic je znám už z jevišt svvmi
dramaty „Truli dom" a „Povratak". Drama „Boue" je drama moderní,
to znaí, že má obsah takový, jaký se v soudních síních projednává
obyejn s vylouením veejnosti.

Novosadské srbské divadlo slaví letos své 401eté trvání. Ke
slavnosti té sezvána všecka divadla slovanská v Rakousku i Uhrách.

Blehradské divadlo ^ e svém repertoáru tohoto roku (1901/2)
má mezi slovanskými novinkami také Hilbertovu „Vinu", jedinou

z eského. Z polského zastoupen jediný Przybyszewski! Vbec vybírán

repertoár, který má silný nádech modernismu.
Bulharská „S 1.1 za i smch" rozbila také po koovném život

po provincii 17. íjna opt svj „umlecký stánek" ve Slovanské Besed
solijské. Poato národní hrou bulharskou „Ivanko" o i nedávno ze-

melého metropolity trnovského Drumeva. S umleckého stanoviska

stojí divadlo blehradské a soíijské nejníž z národních divadel slo-

vanských, snad ani slovinské a r^ínské nevyjímaje. O svém to Bulhai
sami piznávají.

Dr. Canev, professor na vysokém uelišti srdeckém, zaal vy-

dávati „Historii a materiály ei bulharské". První díl jako

„úvod" v djiny ei bulharské, jest otiskem z „minist. sborníku".

Práce zdá se široce založená a v oboru slavistiky bude snad cenným
píspvkem.

A se literarn-kritickým listm bulharským daí vesms špatn,

zakládají pece nkteí z mladších nový literarn-kritický msíník
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pod názvem „Naš Život", jenž od listopadu bude vycházet a má
asi zastupovat bulharskou modernu, která od nkolika let mezi bulhar-

skýjni gymnasisty (Ij stala se smrem panujícím. Duší podniku zdá se býti

dramatik Strašimirov. k nmuž pidružili se ti nejmladší stoupenci „Mysli":

Todorov, Christov a Javorov. Pochybujeme, že by bulharský „Život" ml
tvrdší povahu, než zaniklý nedávno charvatských moderních.

Petrohradský „dámský kroužek umlecký" obral si myšlenku
rozprostranit v lidu ruském pkné a laciné obrazy a

vytsnit tak dosavadní laciné sic, ale jarmarení mazaniny. Pro lid

bude vybírati jen skutené umlecké obrazy, bud" už hotová díla mistr,

nebo poídí si umlecké návrhy sám. Podle obsahu jedná se hlavn
i) obrazy svaté, historické, zvykoslovné, jakož i obrazy znamenitých

budov a památek ruských. Pod obrazem pipojen bude krátký text

na vysvtlenou. Spolek hodlá šíiti reprodukce své pomocí kroužku
stídmostí, liduvých ajoven, knihoven a divadel. Od ministerstva

íinancí vyžádáno si z fondu monopolu lidového (zvláštní fond na pod-

poru lidové mravnosti a osvty) 3000 rubl, jež ochotn udleny. Zatím
pichystáno 10 obraz ve 100.000 ex. každý. — Podobné spolenosti dávno
už existují v Anglii, Francii, a poslední dobou i v Nmecku a u nás

(ve Vídni umlecký reprodukní odbor „Lvovy spolenosti").

Dne 21. íjna slaveno na divadle petrohradského „literarn-

umleckého kroužkvi" 50tileté jubileum dramatické innosti

prvního žijícího spisovatele divadelního Aleksje Antipovie Potchina.^)
Hrána jeho veselohra „Otrzannyj lomof". (Odezaný kus) jedna

z prvních jeho her (1858.). —
Zemeli ve svt slovanském: Dne 27. záí M, A. Vene-

vitinov editel musea Rumjanceva v Moskv, umlecký, historický

a archeologický spisovatel („Rusové v Hollandii"). — 30. záí Bohuslav
Schnirch, socha eský, po mistrovi Myslbeku nejslovutnjší, vedle

mnoha ozdob veejných budov pražských, tvrce jízdecké sochy Jiíka
z Podbrad, soupe s Myslbekem pro sochu sv. Václava ped eské
museum. — 2. íjna probošt kapitoly vyšehradské mons. Dr. Ant. Lenz,
spisovatel bohoslovn-historický, jmenovit spisy svými o Chelickém a

Husovi známý. — 15. íjna M. ISencki, uenec polsko-ruský v oboru

chemie, fysiologie a fysiky vbec známý i široko za hranicemi Polsky a

Ruska. — 19. íjna M. Balucki (samovraždou) jeden z nejplodnjších

romanopisc a dramatik polských. Praví se, že útoky mladých v po-

slední dob tak ho rozhoily, že sáhl k revolveru. Polská literární

obec stižena už potvrté letos podobnou katastrofou. A což je

divného, že vedle dvou mladých práv i dva staí literáti sáhli si sami

na život. U mladých dnes není se emu divit. I od nás z té vrstvy

zvstovány letos dva pípady. Také není bez významu, že oba poslední

pípady polské, Rodoé i Balucki, jsou z Halie! Oba v Halii vtšinu
života svého a zvlášt konec prožili. Cosi zhnilého je ve stát —
stanczyk haliských I — 26. íjna zemel Liberat Zaj aczkowski,
pedseda spolku polských žurnalist, jenž už poslední as nebyl pi

1) Viz StínoFU '/Historii ruské literatury*, sír. 897. —900.
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Žádném listu inným. Jeho vlastním organem býval huraoristipko-satirieký

list „Szczutek"; v letech šedesátých založil slovanomilskou „Kroniku

Codziennou" pozdji redigoval „Dziennik Polski" a konen sám koupil

„G-azetu Narodowou"^, kterou ped nkolika lety byl prodal nynjšímu
majiteli. V každý list. jehož se ujal, vnášel politiku velých sympathií

ke všemu Slovanstvu, upímné lásky k lidu a demokratismu.s.

Dva z nejznámjších uenc, pírodozpytcv evropských, slaví

tento msíc své jubileum. — SOleté narozeniny (13. íjna) nmecký
léka, archeolog a anthropolog Virchow, professor universit)- berlínské,

a poslanec íšského snmu, uenec na slovo vzatý, asto jmenovit se

ho dovolávají proti theoriím descendenním a naturalistickým hypothesám

v archeologii. — oOletou innost vdeckou slaví (poátkem listopadu)

chemik francouzský, bývalý ministr Berthelot, asto zase za

svdka braný od smr materialistických.

Z národního hospodáství. Vnitrohospodáská situace jeví se

jako znan nepíznivá. Jako taková oznaena i samým, tak íkajíc

nejkompetentnjším svým posuzovatelem, ministrem financí ve výkladu

k rozpotu na rok 1 902. Už dlouho také nebylo rozpotu tak ostražit

a skoup a pece jen nepízniv sestaveného jako rozpoet budoucího

roku. Z posledních ministr finanních po Dunajewském žádný se

nehrdloval tak o každý miliónek njaké té úlevy s parlamentem jako

ministr Bíihm-Bawerk. A není ministr ten njaký malicherný lovíek,
neznámá veliina, jež umní své finanní snad chce ukázat jen spoením.

Je to uenec národohospodáský jména evropského se širokým roz-

hledem a rozletem, a pece tak zcela jinak jedná v praksi, než jak

píše v theorii. Zdá se však, že ruce tohoto finanního ministra jsou

svázány ne tak ani nepízni doby a ohledy na poplatnictvo, jako

.jinými zcela vedlejšími ohledy, na tajný fond pebytkový, fond, jak

se u nás za to má, válený. Také minulí ministi nebývali tak skoupí

v datech o tomto fondu z pebytk nahromadném, jako Bijhm-Bawerk.

Konen i stísnnost hospodáských pomr u nás jest asi jednou

z opravdových píin ostražitého rozpoítávání. A divné, že vloni ješt

týž ministr financí nepipouštl, že by i na Rakousko mohla pijít

jaká kíse prmyslová. V Eakousku nehodo prý žádného náhlého

rozmachu prmyslového, nemže prý tudíž ani nastati njaká veliká

reakce. A zatím krise vlastn dotkla se citelnji Rakouska než na

píklad sousedního Kmecka. Nebo nmecký prmysl v nastalé krisi

vypomáhal si aspo sbíráním objednávek pod cenou výrobní. Chtl
pracovat tebas se ztrátou, a tak pomrn nezstal tak bez práce a

na holikách, jako náš rakouský. Snad pece tedy u nás nebylo tak

zle, nebo jako vždy, byla vtší dvra ve vládu, která pi nehybnosti

všech našich pomr a nedve ve vlastní síly bývá jediným, prvním
i posledním útoištm.

Vlády ostatn ve všech státech, když krise zaala ádit proievily

velikou ochotu k prmyslu, jmenovit železáskému, který zaal první
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klesat, a objednávají za velké obnosy vci. jež bv nebvly práv na-

léhavé ani nutné. Poteby budoucích let se uspišují a objednávají už

dnes. Tak iní vlády naše i uherská, nmecká i ruská, belgická

i francouzská.

Ze nejdív zachvácen prmysl železá.-íký a hutnický i báský,
jest pirozeno. jef on tak íkajíc krmitelem ostatních prmyslových
odvtví a také nejzávislejším na živém ruchu podnikatelském a sta-

vebním ve veškerém život hospodáském. Le nejen tato pirozená

povaha prmyslu zavdala píinu k nesnázím, ale také dívjší zne-

užití blahobytu v tomto odvtví se projevivšího. Nemírná spekulace

nezdražila jenom v Xmecku kapitál básko- hutnický o 140i) milion
rubl i'jak nedávno organ ruského ministerstva financi ukázali, ale

stejná spekulace provádna i u nás. Proto také v nkolika dnech

báské a hutní železáské a strojnické hodnoty klesly v cen úhrnnou
sumou do set milion! Spolu se spolenostmi prmyslovými zasaženy

i banky a dráhv. nebo bývají vzájemn angažovány. Spekulace bursovní

vinna vždy jest tím. že každý stav upílíšuje a zostuje. Vede-li

se prmyslu dobe, stahuje kapitál nad spotebu, zvyšuje cenu hodnot

nad oprávnnost a naopak vede-li se prmyslu zle. snižuje cenu

papíru náhle a poplašn, a kapitál z podnik zrovna vyhání. Takovéto

operace s fiktivním kapitálem vždy poškozují jak dlníka, tak konsu-

menta zboží a prmyslu neprospívají. Nebo spekulaci sebe hausseovnjší

se prmyslu nezjednávají objednávky, práce a zakázek mu nepibývá
a ty jsou dvodem a základem všech úspch reelnich. Proto také i dnešní

krisi mnozí považuji spíše za krisi spekulace, než za krisi solidní výroby.

Bývá-li doba ., rozkvtu" prmyslového dobou, kdy vedle velkých

i drobnjší podniky, asto jen na oko produkující s kapitálem vylhaným.

je piživuji a povstávají, krise naopak malé hroutí a velké spojuje

sešté ve vtši. S jiné stránky zase. rozkvt láká soukromé podnikatele

a dává vznik osobuím podnikm, krise rozprašuje samostatné podnikatele

a tvoí závody akciové. Každou krisi prmysl proto poskoí víc na
dráze svého sociálního vvvoje. než za doby rozkvtu. Ale nejen sociální

útvar velkoprúmyslu se mní a -pokrauje" možno-li tak íci. také

technika výrobní se krisemi zdokonaluje. Jdou-li obchody dobe, každý
i nezkušenjší a nejmén v^'pravenv. snadnji se odváži podniku, krise

takové starožily a nedorosty smetá, nebo ve zlých asech jen dokonalá

a levná výroba se ješt vyplácí. A ta dnes je vždy spojena jen se

závody ohromnými.
Vývoj prmyslový jde pak rozhodn tou cestou, že malé spojuje

ve velké závody, i lépe. místo mnoha malých tvoí jeden velký podnik,

a nejen podniky téhož odboru, ale k ohromným závodm prvovýroby,

surové tžby (jako je tžba uhlí. výroba železa a jiných kov), pi-
aduje etné závody druhovýroby. jež surovinu v prvních vytženou
ihned v perzném zpsobu zpracovávají. Tak se celá rznotvárná
výroba .sluuje v jedno. Uhelné doly. hut. dráhy, strojírny, továrny

na všemožné náadí a nástroji, tvoi pak jeden podnik, spojený jedním
vrchním vedením, jednou massou sceleného kapitálu. Takovým obrem
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prmyslovým jest vloni vzniklá železáská spolenost v Sev, Americe
(Amer. Steel Association) s kapitálem pes 1000 mil. dollar (skoro

pt miliard koruni, vlastníci skoro všecky hut Spojených Stát a

skoro veškerou výrobu hrubšiho a prvotnjšího zboží železného. V tchže
rukách, když ne ješt formáln spojeny, jsou i akcie vtšiny nej-

dležit^jších drah amerických, lodaských i plavebních spoleností.

Éekl by snad nkdo, že v Americe práv rozkvt prmyslový
piinil se o rozmnožení a zcelíení „trust". Le nikoliv. Mezi tím,

co evropský železáský a hutní i báský prmysl byl pedmtem
nejdivjší spekulace a nevídaného optimismu, pracoval už tentýž prmysl
americký se škodou, maje ohromnou nadvýrobu a vrhaje své nepro-

dajné zboží za babku na trh evropský.

Náhlým rozmachem z poátku let devadesátých zplozená nadvýroba

v Severní Americe, vlastn jest pravou píinou krise v Evrop po-

átkem nového stolotí. Evropská nadvýroba, o níž možno též mluvit,

byla by se pece snad na vlastním tržišti ztrávila, i kdyby byla pišla

nynjší náhlá ustalost stát válkami posledních let (z ásti i vnitními

rozpory — Rakousko a nehodami — Rusko) zavinná.

Seskupení prmvslu pod spoleným vedením v závodech akciových

s ohromným kapitálem rozprostrauje vlastn tíží krise i výhody rozkvtu
na více osob. Kdyby nebylo neestné a nesolidní spekulace, která malé

a drobné kapitalisty odi'áží, mnohdy uskokem jim jejich akcie z rukou

vyrývá, byl by tento rozvoj od malého podniku k velkému, od osob-

ního odpovdného, k neosobnímu a neodpovdnému, pece jen pokrokem.

Ale dnes i tyto ohromné závody patí nkolika lidem skoro výhradn,
i když sem tam njaký drobný akcioná se piživuje. A tak podléhají

pece jen zvli a choutkám jednoho nebo dvou. Ponvadž pak jsou

akciové, tedy neosobní a neodpovdné (mravn totiž ped obyvatelstvem),

není tato zvle ani zadržitelna: smlost a bezohlednost její je tím vtší,

ježto ví, že je skryta za širokým pláštm akciové spolenosti, v níž

jednotlivec i vinný se ztrácí ped soudem rozhoené mnohdy veejnosti.

Už i za dnešních pomr krise nebudí soucitu s postiženými

majiteli podniku. Nesváží se to neštstr na jednotlivce ani ne na ubohého,

také ne na „hodného" (neml píležitosti se osvditi;; jedin soucit se

budí s dlnictvem závodu stíženého. Je to také známkou vývoje, jež

byla by snad dobrou známkou, že v pohybu života hospodáského na

první místo v myslích i srdcích vystupuje lovk, dlník; — kapitál

stávaje se neosobním, ustupuje stále více stranou a jeho „rány" nebolí!

Také z dnešní krise prmyslové vynoují se nejdíve starosti

o výrobce samého — o dlnictvo ík nmuž ovšem patí i „úednictvo"

závod). Proto hemží se listy i sbory zákonodárné návrhy na upravení

pomru dlnického pro takové nepedvídané zlé chvíle. Také podpora,

jež se stíženému prmyslu poskytuje, pozstává všude v podpoe práci
udlované; zakázky, objednávky, tof vlastn pímá podpora dlnictva

samého, nepímá ovšem i pro kapitál.

Podpora dlnictva v as jeho bezpráce mže se jeviti ovšem jen

jako zužívání úspor uložených v lepší dob. A už ty úspory skládá
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dlník jednotliv, individuáln, každv sám pro sebe. nebo hromadn
a vzájemn ve zpsobu pojištní, af s pispním státu. obcí. i bez

nho. Zpsobv. jak dlnictvo na nezamstnanost pojistiti a zabezpeiti,

petásají a zkoušejí se mnohé. Dosud v život uvedeno takovéto po-

jišování v menších okresích, v obmezeném okruhu ímstské, od-

borové, spolkové a pod. i. Zdá se, že takovéto rozkouskování tohoto

pojištní jest také zatím nejpimenjší. A-li vbec jest to hospo-

dásky správnou zásadou, po as nezamstnanosti nechat lovka
zužívat úspory z minulých lepších dob — neinn a bez užitku.

Že se mže stát i v nejspoádanjším závod, spolenosti, obci, že

jednotlivec na chvíli nemá úkolu sob pimeného, jest za bíledni.

Njakým mimoádným pestávkám v práci a tím snad i ve výdlku
vydán každý z tch milion lánk, z nichž sestavena dnešní složitá

vvroba. Proto bv vlastn doba i podpora nezamstnanosti mla býti

omezena dol i nahoru. Tak jako podpora nezamstnaných, kde dosud

zavedena, udluje se až po jistém terminu (teprve druhý týden) a také

do jisté dobv (po dva. ti msíce i déle^, tak teba omezit i samu ne-

zamstnanost. To jest. kdvž dlník do jisté doby nemže si nalézti práci

svého odboru, nutno mu pidlit práci bud" píbuzného odboru i dáti

jej na výpomoc k práci jakéhokoliv odboru. Ostatn i doba delší 14 dní

bez práce — je-li lovk vbec bez práce! — jest už zbytenou ztrátou

pro spolenost. Kdvž už teba lovka živit ze spolených úspor, vý-

hodno by bylo zamstnat jej. když niím jiným aspo njakým úkolem

sebevzdlavacím. cvibou .v nem, eho by s proi^chem pro sebe

i pro jiné mohl nkdy použiti.

Ve spolenosti, která by sebe samu lépe ovládala, než neumlá
a nezkušená spolenost naše. dlouhých dob bez práce není se co obávati.

Možnv jsou tam snad doby strádání a uskrovnní a slabšího konsumu,

ale nikoli dobv naprosté nezamstnanosti, a bezvýdlenosti tak širokých

mass dlnických jako to dnes vídáme. Ale ideál sociálního poádku
jest i zstane ideálem, v njž a jeho uskutennost a neklamnost už

ani socialisté neví, a si jej nejdkladnji a nejdslednji v illusích

svých vvstrojili.

Školství. Kulturní vývoj stát a národ lze správn posuzovat

nejen podle potu analfabet, ale i podle — rozpotu. íslice v nm
zaadné mnohdv jsou výmluvnjším svdectvím o kulturním rozvoji

než krásné ei a ujišování pán ministr, jak peji pokroku osvto-

vému a všechnu pozornost vnují školství. Ci snad lépe než velikánská

úvaha neosvtluji naše pomrv kulturní íslice z rozpotu státního na

rok 1901.? Oteme-li, že pan ministr vyuování požadoval o 160.625 K
mén než roku pedešlého, za to však rozpoet ministerstva obrany

zvýšen o 3.429.477 K. rozpoet spolené armády zvýšen o 12,866.818 K.

víme hned, jaký význam se pipisuje výchovu a jak se pohliži na vojsko.

Také letošní rozpoet je velmi pouný. Zádá ministerstvo obrany

jenom 160.823.851 K, kdežto ministerstvo kultu a vyuováni má
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V rozpotu požadavek 79.008.269. Za to však na spolené výdaje roz-

poteno 263,479.377, z nichž vtší díl pohltí náklad na vojsko. Rozpoet
kulturním potebám vnovaný je letos o 3,893.71 1 K vyšší než minule,

tedy velmi píznivý proti rokm minulým. Na eské požadavky školské

na Morav zaadno mezi jiným položky 1 50.000 K na eskou techniku

v Brn, matinému gymnasiu v Ostrav zvýšena subvence na 8000 K,
matinému gymnasiu v Místku na 10.000 K, eské realce v Hodonín
6000 K, eské realce v Lipníku 4000 K a Vesn v Brn místo 12000 K
uštdeno 14000 K. Uvážíme-li, že všecky ty školy jsou potebné,
tudíž mají býti vydržovány státem tak, jako vydržuje školy nmecké
a bohat je opatuje i tam, kde jsou mén nutné, ne-li zbytené,

vidíme, že rozpoet státní, pokud se týká eského národa, je velmi

skrovný. Kdybychom vedle sebe postavili obrovité sumy vnované na

školy nmecké a sumy na eské školství urené, tu bycVom užasli,

jak se nám peje a jak podporují ve Vídni snahy národa eského,
jehož všestranný rozvoj pro íši rakouskou je základní podmínkou
životni.

A jako v celku tak i v jednotivostech jeví se nepochopitelná

nepíze správy vyuovací k ústavm eským. Pipomínáme jenom
eskou techniku brnnskou. Nejenom, že dosud nemá pimených
místností, ani professor nepovolají tolik, kolik je nevyhnuteln poteba.

Bylo vládou slibováno pt professor, ti docenti a jeden suplující

uitel. Sbor profgssorský podal píslušné návrhy, ale kde nic tu nic.

Taková ledabylost by se mla ukázati, když se jedná o nmecký ústav,

to by se rámusilo! A tak se jedná všude, kde jde o eskou školu.

Kolikráte bylo slíbeno, že eská realka brnnská bude umístna v bu-

dov alespo po stránce zdravotní bezvadné, ale i zde skutek útek.

Zdá se, že ve Vídni mají ve všem dvojí míru: pro Nmce statisíce a

miliony z pokladen státních, pro echa pkný — slib!

Za to pízniv rozhodnut požadavek, aby vyšší vzdlání
díví bylo upraveno a usnadnno, vlastn umožnno. Denními listy

prošla zpráva, že budou zavedeny fakultativní zkoušky na dívích
lyceích, a sice ješt v tomto školním roce zvláštním naízením ministe-

rialním mají býti aktivovány. Zkoušky budou zakonením studia na
dívích lyceích a má býti jimi podán prkaz, že abiturientka získala

si pedcházejícím studiem ono vcné a všeobecné vzdlání, jakého

poskytuje šestitídní díví škola stední. Zkoušky dosplosti konány
budou jenom na tch ústavech, kteréž mají právo veejnosti a jimž

ministerstvem udleno bylo výslovn právo zkoušky ty konati a vy-

svdení maturitní vydávati. Zkoušky maturitní budou konány koncem
školního roku za pedsednictví zemského školdozorce anebo jeho

zástupce.

Pozornost všeobecnou budí úprava uitelskj-ch plat ve
Slezsku, jak byla schválena v minulém zasedání zemského snmu.
Podle ní ustanoveny následující píjmy pro uitelstvo mšanských škol:

1) uitel mšf. školy II. stupn (SO/qO všech) 220 K (X. tída dietní)

I.- stupn (507o všech) 2400 K. Kvinkvenalek od zkoušky zpso-
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bilosti 7 po 10' o základního služného. Píbytené 300— 60í.> K.

Konenv píjem nejnižší 4300 K. nejvyšší 4600 K. 2). editel mšanských
škol mimo základní služné a kvinkvenálky: píbytené 400—800 K,

funkní pídavek 600 K. Konený píjem nejnižší 5000 nejvyšší 5400 K.

Píbytené dle tíd místních stanf>ví okresní školní rada. — Na Morav
nejvyšší konené slu/.né uitele iní 3400 K

{
—1200 K), editele

432(5 K ,

—1080 K .

Kandidatury uitelské v Cechách dopadly tak. jak jsme

pedvídali. Z uitel nebyl zvolen ani jeden pes to, že jsou hlavní

oporou a pilíem všech liberalistských stran a smr.
Jak již bylo v tchto listech uvedeno, jednáno letos ve Šternberk

o školách minoritních celkem velmi vcn a vážn. Sjezd nme-
ckého uitelstva pijal v té vci následující resoluci o zizování a

udržování minoritních škol a dozoru k nim: 1. Obvod minoritní školy

zahrnovati má všecky osady, dvorce a samoty v obvodu ty km.

2. Minoritní škola zízena býti má všude, kde po ptiletém prmru
je alespo 30 školou povinných dítek, jichž rodie dotyné národnosti

patí, alespo pt let ve školním obvodu bydlí a vyuování dítek v ei
vlastní své národnosti se dožadují. 3. Je-li v obvodu ustanovených

ty km obec s veejnou školou dotyné vyuovací ei, oprávnny
jsoj všechny dítky v obvodu tam bydlící a národnosti té náležející

školu tu, jež dle potu dítek tchto zaízena býti musí, navštvovati.

Pípadné rozšíení školy, z ustanovení minoritního zákona plynoucí,

provedeno bude nákladem .zem. 4. Je-li v obvodu ty hn více obcí

s dotynými školami, ustanoví zemská školní rada, vyslyševši dotyné
obce, kterou z tchto škol dítky minoritní navštvovati mají. 5. Doba,

urená k výpotu ptiletého prmru školou povinných dítek, stanoví

se dle posledních školních rok a poíná prvním dnem pvního a koní
posledním dnem pátého školního roku. Doklady všech potebných dat

o dob pobytu, stáí dítek, piznání k národnosti atd. písemn podány
bute od žadatel o povolení k návštv minoritní školy zemské školní

rad, která všeliké další komissionelní šetení vede.

O školách pokraovacích týž sjezd pijal tuto resoluci:

Výbor nmecko-rakou.ského uitv^lského sjezdu budiž požádán, abv
doporueno bylo zemským uitelským jednotám projednávati látku

o pokraovacích školách, a aby požádány byly c. k. zemské školní

rady, by thema toto na denní poádek všem okresním a zemským
konferencím položily. Nahromadný takto materiál af vyžádá si pak
výbor rakouského uitelského svazu nmeckého a ustanoví pro jednotlivé

zem reforenty. kteí látku shrnou, plány navrhnou a v pesn doložené

pamtní listin zemským vládám, jakož i ministerstvu za píinou
zizování pokraovacích škol urité návrhy uiní. Návrhy tyto sloužiti

mají za základ zákonné osnovy.

Zajímavou novotu chvályhodnou pozorujeme v „Pedago-
gických Rozhledech". Mají nyní zvláštní rubriku pro asopisectvo
pedagogické, z nhož uvádjí nejdležitjší lánky a citují obsah jejich.

Škoda, že se obmezuji na listy liberální.
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Novotu ješt chvályhodnjší a velice asovou zavádí také mini-

sterstvo obchodu, které zvláštním výnosem slibuje odmny mistrm
za výchov u. O vci velmi pípadn píší „Katol. Listy" takto:

„Dr. Schustr na schzi obchodní komory se tímto odmováním obíral

a vyslovil pání, aby od subvencováni v živnostech technických složi-

tjších pešlo se i na živnosti ostatní. Pi vvchovu u má se ale

pihlížeti nejen k výchovu odbornému, ale také k vvchovu sociálnímu a

mravnímu. K tomu dovolili bychom si také slovíko pronésti. Mezi naším
živnostnictvem jde jeden stesk, že pokraovací prmyslové školy

v mravním ohledu pro un nic neiní, ba ue od doby. kdy tuto

navštvuje, spíše horším než lepším se stává. Tím není ovšem eeno,
že by snad tímto zhoršením byla vinna správa školy. To nikoliv, ale

okolí a pomry jsou tím vinny. V nedli dopoledne, místo aby ueník
šel do chrámu Pán, musí celé dopoledne sedti ve škole. Na venkov
nkde pece jest vyuování náboženství mezi pedmty uebnými, ale

pro pražské un je nejspíše náboženství vcí zbytenou. To si musí
volky nevolky pánové nechat íci. že k mravnímu výchovu ueník ne-

pispjí žádnými prémiemi pán mistr, dokud ue bude tráviti nedli
jako pohan. Chtít míti mravné un a v náboženském ohledu je za-

nedbávati, je prací marnou, Sisyfovou. Jinak ale zcela souhlasíme

s Dr. Schustrem, že nestaí un vzdlávati pouze odborov, nýbrž

také mravn a spoleensky." S projevem tím souhlasí zajisté každý,

kdož není zásadním odprcem kesanských ád a výchovu na nm
zbudovaného. ^ ^

*

Vojenství. K vyzbrojení domobrany Manlicherovkami.
Honvedskv ministr polní zbrojmistr baron Fejerváry oznámil snmovn
poslanc požadavek 5.939.000 K. Za tento obnos má býti poízeno

55.000 Manlicherovek pro pchotu a 14.494 karabin opakovaek pro

jízdu domobrany. Odvodnn jest požadavek tento tím, že nyní již

všichni domobranci prodlali výcvik s Manlicherovkami a že brigády

urené pro podporu stálého vojska musí nutn používati s tímto stejné

munice. Mnoho však pisplo k tomu zastavení práce v uherské zbrojovce.

25.000 runic bylo objednáno a také již zhotoveno. Tchto prvních

1,835.000 K uhrazeno Ijylo z z kassovních fond.
Orsfanisace ruské válené moci. Válená moc Ruska

pozstává ze dvou kategorií: ze stavu presenního a z reservy ili

zálohy. K doplováni obou kategorií, hlavn však k sestavení íšské

obrany slouží „opolen". skládající se z ..rjatník", t. j. íšských

obránc. V Rusku není záloha roztídna na roníky a sestavují se

z ni zvláštní reservní pluky, nebo není toho zapotebí, aby se pluky

v as míru postavené teprve záložníky doplovaly; jsouf již v plném

potu (stavu váleném") aneb aspo ve stavu pro mír, ale ve zvýšeném.

Vojsko presentn sloužící aneb „polní trupy". V Evrop
a na Kavkaze má Rusko 52 pších divisí, 9 steleckých brigád a

8 finských steleckých prapor, dohromady 836 prapor pších a 68 pra-

por steleckých. V odlehlých (asijských) okresích není divisí (divise
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pozstává ze 4 pluku po 4 praporech^ nýbrž jen brigád, a sice 8 turke-

stanských, 5 východosibiskyeh a mimo tchto 1 samostatný a 3 linijní

prapory. — Jízda (o kozácích se zmíníme zvláš) pozstává v okresích

evropských z 19 divisi jízdných. 4 divisích kozáckých, 2 samostatných

brigád. 1 finského pluku dragoun. 1 pluku donských (císaských)

kozák, z pluku jekaterinodar-kubanského, z divise kubánských jezdc,
z pluku Trek- kozák, z pluku kozákv astrachanskvch. z krimské
divise a z 9 samostatných setnin Dohromady 348 švadron a 242 setnin.

V okresích asijských není jiné jízdy než kozák, jen až na pomoí
existuje ..primorskij-dragounský pluk". Všeho dohromady máme šest

švadron a 83 setnin seadných v turkestanskou divisi. pak trans-

kaspickou. západosibiskou a ussurskou brigádu. — Dlostelectvo Ruska
evropského skládá se z 52 dlosteleckých pších briga (po 6—

9

bateriích 1. 7 steleckých divisi (po 2—3 bat). z finského píuku (o 4 bat.)

a 7 pluk s hmoždíi (po 2—4 bat.). Každá baterie ítá 8 dl. Jízdné

dlostelectvo pozstává z 20 jízdných a 16 kozáckých baterií, pak
z jízdné horské divise o 2 bateriích; všecky baterie po še.sti dlech.
V odlehlých okresích nalézají se 4 pší brigády. 3 samostatné divise,

pak 1 jízdní horská baterie a 4 kozácké baterie. Dohromady ítá dlo-
stelectvo 492 baterií, z nichž 305 lehkých a 90 tžkých, 26 hmoždí-
ových. 12 horských, 40 jízdných a 3 jízdní horské baterie. — Sbory
technické na Kavkaze pozstávají z 25 prapor sappeur, 8 prapor
pontonýrv a 4 prapor železniních. V okresích dálných nalézá se:

turkestanský, transkaspický a východosibiský prapor podkopník
(sappeur), pak 2 transkaspické a 1 ussursko-železniní prapor.

Vojsko záložní. Záložní pchota vadna jest bud do plukv
aneb samostatných praporu záložních. V as míru ítá reservní pluk
toliko 2 prapory, v as války vzrstá až na 2 pluky po 4 praporech.

Záložní prapory ítají 5 setnin a vzrstají 4 setniny v as války až

na 1 pluk, pátá pak tvoí základ pro druhou výzvu. Máme v as míru
24 plukv a 60 prapor, v okresích odlehlých pak 17 reservních prapor.
Reservní jízdy v Rusku není. ale nco podobného representují kozáci,

kteí jsou doma. — Záložní dlostelectvo ítá v evropském Rusku a na
Kavkaze 7 brigád po b— 6 bateriích, celkem 41 baterií. Z tchto vvvine
se v as války 164 baterií, totiž z každé baterie stanou se tyiy. V ad-

lehlých okresích jest o 8 baterií postaráno. — Technické reservní oddíly

pozstávají v as míru ze 2 prapor sappeurv a 3 setnin železniních.

Ve válce se mužstvo sappeurskvch prapor zdvojnásobí a ze 3 setnin

železniních stanou se 3 prapory.

Vojsko pro pevná místa skládá se z péchotv, dlostelectva
a oddíl technických. Pchota ítá 21 plukv a 12 samostatných prapor.
Pluky ve Vladivostoku a Dálném jsou silný jako ve válce. — Dlo-
stelectvo sestává ze 56 prapor, 10 setnin a 5 baterií na výpady. Tyto
poslední vzrostou v as války na 16 baterií. Dále existují 4 dlostelecké
obléhací prapory. — Technické sborv ítají 1 2 setnin sappeur (v as války

24), 11 setnin pro námoní pevnosti, 2 setniny pro podkopy v ekách,
6 pevnostních vzduchoplaveckých oddlení a 7 oddíl telegrafních.
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Kozactvo pozstává hlavn z jízdy, pak z délostelectva a pchoty.
Péšich kozák jest jen nco málo mezi kubánskými oddíly. V as míru
udržuje se jen asi tetina kozák ve služb inné a v as války postaví

se tedy tikrát tolik mužstva ve tech výzvách. Krom mužstva tetí

výzvy má každý kozák svého kon. Celkem postaví kozactvo v as
války 150 pluku jízdy mimo 3 divisí a 53 setnin, 18 pších praporv
a 44 baterií v úhrnné summé 190.000 muž.

Milice jest jen na Kavkaze a v Zabajkalsku a tvoí jízdná

oddlení, která se doplují dobrovolníky. Nyní pozstává: dao-hestanský

jízdný pluk a 3 miliní setniny. dále pak 1 kubánská sotnije, 3 sotnije

Terek-kozákv a 1 divise nepravidelných jezdc turkmenskvch.
Oddíly doplovací. Pro pchotu tvoí se oddíly doplovací

teprve v as války, a sice po jednom praporu pro každý pluk. kdežto

jízda a dlostelectvo již v as míru kádry pro oddíly doplovací mají.

Oddíly výpomocné. Voza.tajstvo ítá 6 prapor po 4 stninách.

V as války tvoí tyto setniny 1 10 válených transport. Pro dlo-
stelecké a ženijní parky jsou již v as míru kádry zízeny. — Pro
službu ordonanní pidlují se vyšším komandm jezdci od mysliveckých
komand. — V as míru pozstává 7 kádr pro oddlení polních etník.
Všeck dohromady itá asi 18.000 muž.

Opolenie (domobrana). Kdo své branné povinnosti v stálém

vojsku dostál, pati k opolení. Tato zformuje dle poteby v as války

pší družiny, jízdné setniny, dlostelecké baterie atd. Kolik oddíl
se sestaví, závisí od vyšších rozkazv. Aby sestavování oddíl šlo ražno

ku pedu, jsou již v as míru v každém vojenském okresu ureni
vojáci (dva pro každou setninu), kteí tvoí jaksi kádr. jádro té setniny.

Dstojníci musí býti jmenováni již v as míru.

§ila branné moci (v mírui. V evropském Rusku máme ve

služb presenní 731.000 muž. z reservních oddíl 74 000 muž,
z pevnostních oddíl 81.000 muž, z doplovacích oddíl 8000 muž,
pro službu v míst 55.000 muž, dohromady 949.000 muž. V okresích

vzdálených 124.000 muž.
Dislokace. Pravdpodobn mohly by nejspíše povstati zápletky

se sousedy západními, a dle toho má též Rusko nejvíce vojska blíže

hranic západních. Do vnitra zem vojska povlovn ubývá a okres

kazaský nemá již vbec stálého vojska, nýbrž jen oddíly reservní.

Ponvadž existuje dosud málo železnic a v pípad mobilisace by píliv

lidu z vnitrozemí již i pro ohromné vzdálenosti zdržoval, udržuje Rusko
své voje i v as míru skoro ve stavu váleném.

Stelecká škola pro dlostelce zídí se ješt letos na po-

zemcích uherského eráru, zakoupených od hrabte Zichy u Veszprimu.

Do steleckého kursu komandováno bude ron as 40 dstojník.
Zdravotní stav v armád v únoru. Koncem ledna zbylo ne-

mocných ve svých oddleních 2202, v ústavech 8462. — Pibylo bhem
února 17.ou8 a odešlo 17321 muž. Mezi tmito bylo 15.896 vyléených
a jen 63 mrtvých.
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HLÍDKA.
Symbolické knihy protestantské.

Píše VÁCLAV Oliva. (. d.)

o) Smalkaldské lánky a antikrist.

1. Ve láncích šmalkaldských jsou slova: „Dies Stiick zeygt

gevt^altiglich, dass der Papst der rechte Endechrist oder Widerchrist

sei. der sich iiber und wider Christum gesetzt und erhohet, weil er

will die Christen nicht lassen selig sein ohne seine Gewalt. Darm
soTvenig Avir den Teufel seibs fiir einen Herren oder Grott anbeten

konnen. so wenig kunnen vrir auch seinen Apostel den Papst oder

Endechrist in seinem Regiment zum Haupt haben."i)

2. „Všickni kesané", tak se žádá v tchto láncích, „mají se

od papeže a jeho spoleník i pívržencv odvrátiti jako od íše

antikristovy a jej proklínati. " ^
i

3. Schaff pozastavuje se nad zatracením pohanv, o nichž

s drazem užili reformátoi k ím. 2., a nad výrazem o antikristu.

Poslední názor jako všeobecný 16. století, praví A. Zahn,^) považuji

za úpln biblický, proto že antikesfanství objevuje se v církvi, nebo
pravý Kristus bývá tu vytlaován falešným Kristem. Antikrist jest

protikristus — pedstavou jiného Krista— a kde pak dje se to hroznji

než v papežství'?"*)

*) Herzog's »Realencyklopadie« 13, 593. — Tschackert, »Evangelische Polemik*,

2. Aufl. 54. — T. Kolde, »Martin Luther« I. 319, II. 445 nn.

») Mitller, »Die symbolischen . . .« 308, 336.

') »Deutsehe evangelische Kirchenzeitung* 1891. 159.

*) Janssen, »Eíd zweites Wort an meine Kritiker« 1883. 61. — Dollinger,

sKirche . . .<. 277.

56
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4. Zástupci Jowa-synod}^ pijali pi letním colloquiu roku 1893,

se zástupci Ohio-synody, jež odbývalo se za píinou sblížení se

obou synod, thesi: „Proto že všecky v Písm svatém udané podstatné

znaky antikristovy nalézají se pi ímském papeži, proto považujeme

ho s naším vyznáním za v II. Thes. 2. pedpovdného antikrista. Zda
na základ tohoto místa souhrn všeho antikesfanského v jedné konkrétní

osob se oekávati má, jest otázkou, o níž mže každý rozdíln smýšleti,

aniž by pi tom pozbyl církevního spoleenství." ')

5. Proto že ani lenové theologické fakulty v Erlangách ani

vrchního konsistoria v Mnichov nebyli ochotni, tuto thesi za nesprávnou

prohlásiti, 2) sotva mohlo by se tak státi, vzpomeneme-li na slova Lutherova:

„Papeže má každý nazývati antikristem. Kdo tak uiniti nechce, a
táhne do N. a jde s ním na šibenici." ^)

6. Uvedené vty ze lánk šmalkaldských svdí o tak hluboké

moudrosti, o tak kromobyejném porozumní Písmu, o tak vroucí

zbožnosti, že již pouze pro n Luther a Melanchton mli by oslavováni

býti za nejvtší duchy lidstva! A vstupují-li za našich dn nedbajíce

na tak mocná slova Lutherova a Melanchtonova, protestantská knížata

do komnat papežových, pak je to jistým znamením, že poslední den

již je pede dvemi.*)

7. Srovnej, praví M. Bredenbach, s naukou Petrovou'^) ty, kdož

za naší doby titulem evangelia se chlubí, kdož vzdor Bohu a církvi

uinným slibm se žení, nižádných knížat si neváží ani církevních

ani svtských, ba ani tch, jež svou pošetilou naukou oklamali a ku

sacrilegickým skutkm svedli, kdož po vypuzení mnichv a knží

statky církevní loupí a sob i svým uitelm rozdílí. A i tchto po-

slouchají potud, pokud se jim líbí. Nestydí se, jiné nesnesitelnj^mi

pomluvami zasypávati Zda Ihu, vdí ti, kdož spisy Lutherovy etli

v dob, kdy žil ješt ve všem jako mravné, srdené a kesanské

') »Neue kirchlic-he Zeitschift« 1895. 316, 319.

2) »Neue kirchliche Zeitscbrift« 1893. 300 nn., 353 nn. — Graul-Seebenj, »Die

Unterscheidungslehren der verschiedenen christlichen Bekenntnisse«, 12. Aufl. 1891. 23.

a) »Zeitschrift tur katholische Theologie« 1895. 457.

*) Papež pijal 4. prosince 1895 velkokníže sasko-vymarské. »Allgem. Zeitung«

z 5. prosince 1895. Dne 10. ledna 189G zasedala slavnostn akademie vd v Petrohrad

za pedsednictví velkoknížete Konstantina. Za estné leny byli zvoleni mezi jinými

velkokníže následník, papež Leo XIII., hrab aumalský atd. »Frankf. Ztg.« z lí. ledna 1896.

^) II. Petr 2, 10: »Umi Pán pobožné z pokušení vytrhnouti, nepravých pak ke

dni soudu dochovati k muení; zvlášt pak tch, kteíž za tlem v žádosti neistoty

chodí a vrchnosti pohrdají, smlí, sob se líbící, nebojí se uvádti sekty rouhajíce se. ..«
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knize, proti úctyhodnému Jiímu saskému, proti hrabti brunšvickému,

proti mnohým vynikajícím biskupm; pedevším však proti nejvyššímu

pastýi kesanské církve na zemi. proti zástupci Kristovu, ímskému
papeži. Myslím, že ani .šašek a nemrava nemluví sprostéji, špinavji

a neistji, ani v hampejze, jak ona obluda se odvážila psáti proti

nejvyššímu knzi církve.^) Xebo dlá z papeže antikrista, a co tento

názor nevdomým zástupm vštpuje, jest chválen jako zbožný a vtipný

muž. jakoby tím obhajoval est Kristovu i církve.-)

8. Ped nedávnou dobou etli jsme ti popisy „starého hrozného

nepítele", jež tuto podáme.

Evangelický rektor Mertens v Augsburku píše latinsky: „Ty

jsi nejdstojnjším nástupcem Petrovým, pravým zástupcem Kristovým,

viditelná nejvyšší hlava katolické církve, pastý a nejvyšší uitel

veškerého kesanstva I" Papež (Pius VI.; pijal rektora v plhodinové

audienci, naež louil se Mertens se slzou v oku s kabinetem katolické

církevní hlavy, jež vskutku každého svou šlechetnou vznešeností

okouzlila.^;

Ped pravou kolonádou pi Portone di Bronzo, vypravuje Irma
Wittková,*; v hodinách dopoledních stojí pemnoho povoz, proudí

chodci obleeni v dstojný erný šat s tváí slavnostní a dychtivou.

Švýcarská garda, uniformovaná ern, erven a zelen, dle stihu

stedovkého, ukazuje zástupm cestu. Široké mramorové schody tak

mírn vystupující, že obyejným krokem ti najednou bychom pekroili,

vedou do prostranného, freskami vyzdobeného sálu podél Rafaelových

loggií. Není to královský lesk, jenž tu panuje, je to vlastní, na širém

svt nikde le tu kvetoucí papežská nádhera, jež pi všech vzácnostech,

pi vší rozmanitosti krásného umní, jak se zdá. hlásá: Mé království

není z tohoto svtal „Nadpozemský" vládce tu sídlí, jejž, když spo-

lenost shromáždna jest, pináší vedlejšími dvemi šest erven odných

sluh. Ne proto, že ceremonielní zvyk to pedpisuje, na to v tomto

okamžiku úpln zapomínají, vrhnou se pítomní na kolena, nýbrž proto,

') S hlubokým opovržením by se zajisté lepší ást protestantského lidu od Luthera

odvrátila, kdyby vdla, jak hrozn tento »reformator« v mravním ohledu si poínal.

Srv. T. Kolde, sMartin Luther< II. 539, 541. — Janssen, sGeschichte des deutschen

Volkes« III. 533. — Janssen, »Ein zweites Woit an meine Kritiker« 1883. 93 n. —
»Kirehe oder Protestantismus?* Mohu 1883. 239 n. — >> Historisch-politische Blátter«

1895. 116, 210 nn.

2) :»Der Katholik' 1893. 2, -159 n.

*) »Wiener Fremdenblatt* ze 6. ervence 1895.

*) sWiener Fremdenblatt* z 28. listopadu 1895.
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že jinak uiniti nemohou, spativše starce, jenž, jak se zdá, sotva

polovinou zemi pati. Nepohnut spoívá v purpurové stolici, jako úpln
vysílen, se sklopenými zraky, s obliejem tak blostným, jak jest jeho

vznešený, veleknžský šat, jenž postavu jeho objímá, jako epika,

jež hlavu mu kryje. Na ramenou spoívá šarlatový pláš. Uprosted

sálu složí nosii bím a jakmile zvuky nábožné písn a provolávání

slávy od shromáždných ztichne, pedstoupí zvolený eník, aby sv. Otci

v delší ei pednesl svj i svých spoleník hold. Když skoní, vzpímí

se papež, v oích jeho zasvitne a zvonivým hlasem, po celém sále

slyšitelným, v pekrásné latin, jakoby byl býval žákem samého Horace

a O vida, odpovídá na oslovení, i) Tu obživnou jeho tahy, ruce provází

s výraznými pehyby slova; posléze zvedne se a udlí požehnání. Ani

nedýchajíc, naslouchá shromáždní, aby ani jediné slovíko mu neušlo,

a všecky oi upírají se na nosítka, jakmile sluhové je zvednou a za

stnu komnaty odnáší. Nemluví-li s každým jednotlivcem, tož pece

s každou skupinou, Lev XIII , a výjimen smí každý tém prhledn
bledou ruku jeho políbiti, jež se srdenou dobrotou ke každému se

vztahuje a láskypln starcm i dítkám tváe hladí. „II Papá vi ama
tutti comme figli!" (papež miluje vás všecky jako své dítky), opakuje

Leo XIII. astji a jako radostn dojat dodává mkce: „Siete venuti

a veder vostro Papá!" (pišli jste spatit svého papeže). A spatí-li

staré, chudé i neduživé lidi, již též pišli „a vedere il Papá", tu jeho

velké moudré oko zvlhne. Oi jeho jsou plny nadšení a ohn a pece
tak milý, klidný a nenaznaitelného lesku, jasného, slunného pohledu,

jenž. jak se zdá, všecko proniká a v duši ísti umí. Prve než sv. Otec

do svých komnat se vzdáli, udluje ješt všem pítomným apoštolské

požehnání. Dojati, povzneseni opouštjí všickni, kteí této posvátné chvíle

sastniti se smli, Vatikán. Zídla pjí píse sirén, šedí svdkové
pohanských dob vypráví o zapadlé velikosti, obetkávající smysly

fantastickou náladou. V nádherných chrámech hledí v píjemné kráse

malovaní a mramoroví svtci, a v srdci tch, kdož pišli „a vedere il

Papá", vládne pocit: „Dnes spatili jsme živého svtce a líbali jeho ruku."

Jest pl jedenácté (7. února 1896), píše E. Steinmann,^) a všickni

jsou shromáždni (v Sixtinské kapli) a ekají na veleknze, jenž dlouho

na sebe ekati nedá. Ihned ztichne veškerý šum a oi všech upírají se

napjat na starce tém 901etého, jenž pozdviženou pravicí žehnaje...

') O kromobyejné znalosti latiny papeže Lva XIII. srv, »Allgemeine Zeitung*

te 2. prosince 1895.

*) »Allgeiueine Zeitung* z 19. února 1896.
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jistým krokem kráí k faldistoriu. kdež pokleká k tiché modlitb...

Mše 'requiem za Pia IX.) poíná . . . Jsou to staré, svaté, obdivuhodné

zpvy, jež ješt dnes pednáší se s nepekonatelným mistrovstvím

v papežské kapli, podobající se andlským sborm, jež v duši lidské

vzbuzují zbožné úvahy . . . Jasn znjícím hlasem koná papež absoluci;

duše jeho zraí se ve slovech tak výrazn, tak upímn, že celé shro-

máždní jest dojato. Oi záí, postava mohutní; jest posud mužem,

jehož produševnlá postava obdivuhodn uchvacuje zástupy, jako se

stalo, když o svém jubileu udloval „urbi et orbi" apoštolské požehnání.

Když staec Pius IX. poutavou eí zástupy zbožných paní a ne

pouze ímsko-katolických pi audiencích uchvacoval, píše Tschackert,

a ^jako napomínající a varující prorok"* mluvil, ospravedlovali se

v ist protestantských domech, že požehnání starcovo nemže uškoditi.

Ovšem že ne. kdo však jako evangelický kesan s rozvahou ped

zapísáhlým a ustaviným nepítelem své nauky na kolena klesá, do-

pouští se zrady na své církvi, a kdo iní tak bez rozvahy, jest ne-

charakterním.^

9. Pravý a upímný vyznava Lutherv pje krásn a hlasit,

pukud síly staí, „evangelické" verše, jež zbásnil jeho mistr, sacerdos

Musarum, „jsa nadán zvláštním darem"* jako málokdo:

Eihalt uns, Herr, bei deinein Wort

Unii steur des Papsts und Tiirken Mord.

Divíme se. že toto „upímné pání" mnohých „evangelických"

kesan posud vyslyšeno nebylo!

Z as, kdy Luther všude shledával látku k vydání evangelického

zpvníku, jehož nebylo, pochází píse Michaela Styfela: „Dein armer

Hauf. Herr, thut klagen", jež nachází se již ve sbírce lutherských písní

roku 1524. Je to ustaviné proklínání papeže jako antikrista, jehož moc

sice již velmi jest otesena, k jehož zniení již všecka znamení po-

ukazují, jemuž nejvtší roh již je zlomen, jenž však „noch mit einem

thut er pochen." Výslovn se dí:

Herr, steh aut! uns thut verlangen:

Lass herbrechen dein Gericht!

Dass zerbrochen werd das Prangen,

Das mit Lástern herrscht und • spricht

:

All Welt muss Avohl an mir hangen,

Gott selbst mir nicht widerficht i 'j

')P. Tschackert »Evangelische Polemik gegendieromischeKirche«. 2. Aufl,1884. 54 u.

*) >Sonntagsblatt des Reichsboten* ze dne 2. února 1896.
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V takovýcLto modlitbách nachází lutherská pravovrnost ješté

za našich dn zálibu.

10. Bez Kíma nebvlo by Nmecka ani kesanského ani politicky

sjednoceného, poznamenává Schulze.''

e) Formtile svornosti,')

(Foriuula concordiae.)

a I D j i n y. 3)

1. V církvi protestantské asem vzniklo tolik mínní a stran.*)

že všeobecn pociovala se nutnost, aby rozliné frakce, z nichž každá

své vyznání mla, spojily se alespo spoleným vyznáním. Pu smrti

Lutherov Melanchton a s ním etná ada bohoslovc (škola Melanchto-

nova = íilipisté I odchvlili se znan od písného uení Lutherova iníce

ústupky jednak uení katolickému (romanismu. uením t. zv. synergismu.

t. j. souinnosti vle Boží a lidské pi obrácení lovka\ jednak kalvi-

nismu (uením o veei Pán. v nmž upuštno od „ústního a nehodného"

pijímání tla a krve Kristovy); tím však popudili orthodoxní lutherany.

2. Pokus o jednotu v ueni podnikl „uený" kanclé v Tubinkách

Jakub Andrea, aby usmíil bohoslovce švábské a dolnosaské. Proto

sestavil roku 1567. z popudu vlastního a ásten i na vybídnutí vévody

viteraberského Krištofa krátkou a mírnou spolenou formuli o pti

láncích. Pokus se nezdail, proto že vévoda Krištof již po roce ( 1 568j

zemel a tilipisté svrou posici v Sasku staten hájili.

3. Obrat k lepšímu nastal roku 1573. Toho roku totiž kuríirst

saský August ujav se jako porunik vlády v knížectvích duryskýeh.

vypudil z Jeny Flacciany a filipisty, smle hlásající svou nauku písné

stíhal.^) V této dob Jakub Andrea, aby i obec pro dílo k svornosti

získal, snažil se v šesti populárních kázáních (rozhodná kázaní) púuitf

ji o panujících neshodách zvlášt mezi bohoslovci augsburského vyznání

a severního Nmecka (Chemnitz z Brunšviku. Vestfal v Hamburku

a Chytraeus v Rostocku) a o jich urovnáni. Obec i bohoslovci sou-

hlasili. Toliko Martin Chemnitz, svého asu nejvýtenjší bohoslovee,

*} F. W. Schulze, »Úber loinauisirende Tendenzen«. 54.

^) Giiericke nazývá ji >>posledním symbolickým mezníkem a v mnohém ohledu

hlavním vyznáním lutherské církve.

«

^) O Fonnuli svornosti C F. tiSschel, »Die Concordienformel nach ihrer Gesehiehte,

Lehre und kirchlichen Bedentungc. Lipsko 1S58. ~ Herzog^s vRealencyklopadie r
piotestantische Theologie* VIII. 2. vyd., 176 nn.

•) J. Janssen, »Geschichte des deutschen Volkes« IV. (!S85) 483 nn.

?) A snažil .se » knížecím diktátem « všecky spoiy ukoniti.
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V podubé kázáni urovnání považoval za nevhodné. I pepracoval tedy

Andrea svá kázaní na jedenáct jednotlivých lánkii, pihli/eje pi jich

složeni ke konkordii švábské. Totu nové dilo své zaslal Andrea
roku 1574. Juliovi, vévodovi brunšvickému a kamenickému, s prosbou,

aby je prozkoumal a bohoslovcm jihosaskym pedložil. Než ani tento

nový pokus nenalezl milosti u Chemnitze. I opravili je Chemnitz a

David Chytraeus roku 1575. co nejdslednji dle uení Lutherova

zejména ve láncích o svobodné vli a veei Pán. naež zaslali je

jako .švábsko-dolnosaskou konkordii Andreaovi zpt. Ten v podstat

s opravami souhlasil.

4. Xový pokus o jednotu stal se roku 1576. Téhož roku z rozkazu

Ludvíka, vévody vitemberského. vydali ti wnikajíci bohoslovci Lukáš

Ossiander. Bidenbach a Scherdinsrer od Ossiandra složenou «maulbronskou

formuli-, již dne 9. ledna 1576 v kláštee maulbronském podepsali.

5. Ob díla (švábsko-dolnosaská konkordie a maulbronská formule)

pedložena byla Au2:ustovi. kurfirstovi saskému. Ten ihned svolal

theologický konvent do Torgavy. k nmuž pozváni byli: Chytraeus. Andrea,

Chemnitz. M. Selneker z Lipska. Muskulus, generální superintendent

z marky brandenburské. a Kíímer. Tito zpracovali od 28. kvtna do

7. ervna 1576 sebraný materiál v ..torgovskou knihu" o 12 láncích.

Kniha torgovská zaslána pak evangelickým knížatm k posouzeni.

6. Od knížat evangelických o knize torgovské podáno bylo množství

rzných dobrozdání. Když tato sebrána byla. pikroili na žádost knížat

a z rozkazu Augusta saského Andrea. Chemnitz. Selneker. k nimž

pozdji se pidružili Chytraeus. Muskulus a Kirner v kláštee Bergen

u Dvina dne 1. bezna 1577. ku konené redakci knihv torgovské

na základ onch dobrozdání. A tak povstala _ kniha bergenská" i
Formule svornosti, a to ve dvou oddílech, prvním jako „Epitome" a

v druhém jako -Solida declaratio".

^) Obsah a rozdlení.
I. Formule svornosti dlí se na 12 lánkv. a to: 1. < > ddiném

híchu. 2. o svobodné vli. 3. o spravedlnosti víry. 4. o dobrých skutcích.

5. o zákon a evangeliu. 6. o tetím užitku zákona. 7. o svaté veei
Kristov. S. o osob Kristov. 9. o Kristov vstoupení do pekel. 10. o

církevních obyejích, zvaných adiafora ili ve vcech nepodstatných.

11. o vné prozetelnosti božské. 12. o jiných sektách k augsburské

konfessi nikdy se nehlásivších.')

'; Novokrtžnc, Sehwenkfeklianíiv, Antitrinitááv atd. Náíle<luje závr iSvdectTÍ

Písem sv. a iarvch istých Otc církevních.--
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2. Každý lánek má dva oddíly, z nichž první ukazuje, co

Affirmativa uí, druhý co Negativa zavrhuje, a to strun v ped-

cházejícím kratším výtahu (Epitome) a obšírnji v následujícím jasném

výklad (Solida declaratio ^).

3. Nejdležitjší, o emž Formule svornosti jedná, jest asi toto:

pojednáno tu dkladn o veei Pán, o osob Kristov, zvlášt pak

o všudypítomnosti rubiquitas) Boží. Zda ubiquitas jest absolutní i
relativní, nebylo rozhodnuto tak, že Kristus i dle své lidské pirozenosti^

tedy i se svým tlem všude pítomen býti mže „ubicunque velit",

zvlášt pak pi svaté veei Pán. Dále pojednává se ásten, aby

rozluštn byl synergismus 2), o praedestinaci, akoli v lutherské církvi

vlastn žádného sporu o ní nestávalo. Luther, akoli z poátku o ástené
(partikulární) praedestinaci hovoil, znenáhla od ní ustoupil. Práv tak

Melanchton, s tím však rozdílem, že kdežto nkteí každé spolupsobeni

lovka vyluovali, on jistý stupe spolupsobnosti dovoloval. Proto že

Formule svornosti odmítajíc synergismus co nejrozhodnji, prohlašovala,

že od prvního híchu v lovku ani jiskika (ne scintulla quidem)

duševní síly k samostatnému, svobodnému chopení se nabízené milosti

nezstala, prohlásil Melanchton, že Kalvín ku pijetí absolutní praedestinace

rozumovou konsekvencí pinucen byl. Emancipuje se "však Formule

svornosti od kalvinských konsekvencí tím, že lovku sice nedoznává

schopnosti, aby sám od sebe milosti se chopil a s ní spolupsobil, ale

pece že mže s ní spolupsobiti anebo ji odmítnouti.

Tyto zásady o praedestinaci, jež Formule chová, byly roku 1580.

dodaten od Andrea v pipojené Praefatio dkladnji uváženy a

vysvtleny. 3)

v) Text.

1. Formule svornosti vydána byla nejprve nmecky, a to jako

„Epitome" poízená od Andrea pro ty, jimž „Kniha torgovská" by

byla píliš obšírnou, a pak jako „Solida declaratio" pro ty, kdož celou

by znáti chtH.

2. Do latiny peložena byla od Lukáše Ossiandra. Peklad tento

pijat roku 1580. do „Svornosti".

') Jako dokladu v užívá se citátu ze spisu Lutheiovýeh a vyvrací se uení Kalvínovo

a Melanchtonovo.

^) Luther ve sjíoru s Erasmem popíral, že by lidská pirozenost byla schopna

samostatn uchopiti se spásy. Pozdji v Loci (1535) a augsburské konfessi (1540) pipouštl

Melanchton jisté spolupsobení (synergismus) svobodné viile lovka pi jeho obráceni.

s) /. H. Kurtz op. c. 131— 1.=Í2.
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c) Význam.

1. Význam Formule svornosti vyliuje protestant Heidrich:

«V lutherské církvi mlo Formulí pro rozliné bludy hrozící rozštpení

odstranno a jed kalvinských a melanchtonovskvch blud vvkorenén

býti. Všickni kazatelé a uitelé, váickni professoi a úedníci i universitní

pedel musili tuto formali v Sasku a v zemích, kdež ji knížata pijala,

podepsati, chtli- li zstati ve svých úadech; 800'J bohoslovc ji pode-

psalo; ^j kolik však jich ji etlo a kolik jich této uené knize rozumlo?

Bohoslovci musili bud" ji pijmouti aneb míst svých se zeknouti; kurfirst

August saský se domníval, že ábel obzvlášt bohoslovce pýchou trestá

a jich hádky že by nikdy neskonily, a proto že jest povinností svtské

vrchnosti, aby své zemské církve k platnosti pivedla. Sotva dv tetiny

nmeckvch církvi Formuli pijalo: tetina zemských církví vtšinou

smvšlení Melanchtonova Formuli nepijala a pibližovala se ke kalvinismu,

avšak zcela reformovanou se pece nestala. Proto- že tyto dv tetiny

jež Formuli pijaly) i na dále augsburskou konfessi uznávaly a k ní

jiné spisy jen nkteré jako písn lutheranské pipojovaly, nazývány

jsou v íši od roku 1648. výslovné „sestry augsburské konfesse."

Z mimonmeckých zemských církví pouze jedna ást Formuli svor-

nosti pijala." -)

Církevního uznání došla Formule ásten v kurfirství saském

a brandenburském. v 20 knížectvích, v 24 hrabstvich, v 35 íšských

mstech; zamítnuta bvla v Hessensku, Zweihriickensku, Anhaltsku,

Pomoransku. Holštýn. Dánsku. Švédsku. Norimberce, Štrasburku atd.

2. Vel spojiti všeckv církve lutheranské. jejž Formule mla, se

nezdail. Mla býti „skuteným dílem pokoje."-^) Faktum však. žena

mnohých místech násilím zavádna byla a hned po svém vydání Con-

cordia discors*) (svornost nesvorná i nazývána byla. svdi o opaku.

') ^Kurfirst, jenž ve Formuli svoruoíti spatoval ohlas -vého mínní, chtl tomu

tak, a kdo by se byl odvážil odporovati jeho hroznému píkazu?! Po petení ihned

vyžadoval se podpis. Ohledy na úad a rodinu uvolnily srdce a k poslušnosti nutily

svdomí. Lidový žert vložil paním kazatelfi tato slova do úst: ,Podpište, milý pane,

abyste na fae zstal.' Takto vyskytlo se jen nco málo odprc, kteí úadu zbaveni

býti musili. '< G. Weber, ^Allgemeine We]tgeschichte«t sv. XI., 731 nn. O theol. obsahu

jejím: »Die Theologie der Concordien formel historisch-dogmatisch entwickelt und beleiichtet

von Dr. Fr. H. B. Frank." Erlangen 1858 1862. 4 svazky.

-) Prof.B. Heidrich, »Handbuch fíir den Religionsnnterricht in den dieren Klassen.*

I. Theil. Kirchengeschichte. Berlin 1894. 323— .^24.

-) H. Schmidt, r-Handl.uch der Symbolik.* Berlin 1890. 275.

*) Hase, *Kirchngeschiehte.«c 11. vydání 1866. 415.
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3. Theologický charakter Formule je nejpísnjší lutherství. Vysvítá

to ze slov Miillerovvch, ienž píše: Ve Formuli svornosti se dosvduje,

„že augsburská konfesse vli lidskou v duchovních záležitostech ne-

uznává za úpln svobodnou, nýbrž dí, že je zajatkyní áblovou"; „že

apologie vli lidské pražádné schopnosti nepiítá, aby dobré konati

anebo s nim spolupiisobiti mohla"; že v láncích šmalkaldských ná-

sledující blud se zavrhuje. ,.že lovk má svobodnou vli dobré konati

a zlého se vystíhati." ') (P. d.)

Ze života pro život.

o pomru vdy náboženské a protináboženské uvažuje se nyni

tím astji. ím lépe se poznává, že všechny myšlenkové zápasy konen
tou alternativou koní: s Bohem i bez Boha. Chceme si projev o tomto

pedmte i dále bedliv všímati. Dnes uveejujeme, co Dr. M. Reischle.

professor v Halle píše v .,Theologische Rundschau" IV (1901) str. 264.

dle Trultsche o vdeckém stavu v pítomné dob.
V dívjší dob, praví, nebylo mezi vdou a zjevením církví

hlásaným rozporu, naopak obojí se vzájemn doplovalo. Vda, s jakou

se kesanství ve svt ecko-ímskéra setkalo, vrcholila v mravn-
náboženském názoru svtovém, jenž ml ráz monotheistický a cílil za

vznešenými ideály. Tento vrchol ecko-ímské filosofie byl kesanstvím

pijat; toliko byla tato filosofie o Bohu a svtu uznána za výkon pi-

rozeného rozumu; v ní jeví se toliko pirozené uení o Bohu a mravech,

nad ní s vtším právem zdvihá se nadpirozené poznání Boha v církvi.

Na tomto kompromissu mezi pirozeným a nadpirozeným poznáním

Boha zakládala se celá filosofie a theologie církevní. Mla velikou cenu:

zajistila kesanství jisté vymoženosti antiky a dala celému poznání

o svt, umní a básnictví, ano celému lidskému spoleenskému žiti

vnitnost a hloubku, jakých antika nedosáhla.

Avšak znenáhla se nerovný svazek uvolnil. Na jedné

stran zmnila se vda: filosofie jakožto všeobecná, universální vda
rozdlila se na adu jednotlivých vd pírodních a duchových, které

prozkoumávaly jednotlivé obory zkušenosti, které také mítka pro

usuzování nebraly už mimo sebe, nýbrž hledly jich nabýti samostatn

') Miiller, »Die symbolischeu Búcher der evangelisch-lutherischen Kircht. Tetí

Tvdání 1882, str. 596, 598, 602 a 606.
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Z véci samé. Tím však také padla tendence celé vdy k pirozenému poznání

Boha; na místo jedné náboženské vdy nastoupila vda o náboženstvích.

Na druhé stran odpadával z církevního systému nadpirozeného zjeve-

ného poznání kus po kuse: na míst sklonni ped církevní autoritou po-

vstala samostatná osobní zbožnost; církevní lánky víry se rozplynuly pod

poznáním, že dogmata jsou jen symbolickými prostf-edky k projádení ná-

boženského obsahu; zevn pak hlodala historická kritika na nadpirozených

djepisných základech, na nichž spoíval systém církevního uení.

Epochální v celém tom^ processu byla doba osvícenosti
v 18. století: tenkráte dokonal se obrat ve všech oborech celého života

a smýšlení k pirozeným silám lovka a silami tmi vytvoené svtské

•kultue; nastalo zásadní historické nazírání. Tím v-^ak také vznikl odpor

proti nadpirozenému, vyjímání kesanství ze souvislosti duchovních

djin lidstva. V této negaci je doba osvícenosti základem celé moderní

kultury. Ovšem, že positivní rozluštní problém, o nž se doba ta

pokoušela, bylo píliš neúplné a optimistické; tkvlo ješt píliš v kolejích

pemoženého supranaturalismu. jelikož považovalo vždy stejné, suché

pravdy rozumové za obsah djin v rzných oborech duševního života.

Teprve z básnických ideí našich klassik vytrysklo plné poznání

djin, v nichž lidská celková povaha se rozvila v rzných základních

smrech. Musela také pemožena býti ideální metafysická spekulace,

která sice právem ukázala na my.šlenku vvvoje, ale pedasn konstruovala

chod tohoto vývoje a píliš odvážn hlásala smír mezi theologií a

filosotiií. Z rozvalin metafysické spekulace vyvstaly volné, vítzné a

obohacené oboje velké výtvory dobv osvícenecké, mathematicko-

mechanická vda pírodní a kriticko-srovnávací djepis. Tyto dva

smry jsou to pedevším — vedle jiných sociálních a politických píin,

vedle dalekosáhlé zmny veejného mínní — které pivodily náboženskou

krisi naší doby a podmiuji kritickou povahu theologie. Ne snad jen

pírodní vdy I Pomáhaly ovšem pírodní vdy káceti zázrak a s ním starý

anthropomorfní supranaturalismus. Vytkly též co nejdraznji neúprosnou

zákonnitost jev pírodních. Pece však nejsou hlavním nebezpeím: nebo

každé vážnjší zkoumání dokazuje, že i v pírod jsou inný organisující

ideje a že zákony duševního života liší se od zákon pírody.

Mnohem nebezpenjší je nyní djepis: ten odjímá

kesanství nejen nadpirozený základ, nýbrž podkopává i jeho význaný
ráz a cenu jeho pravdy: ano hrozí pipraviti náboženství vbec, které

v djinách se projevuje jenom stídáním nesetných forem, o samostatnost

a platnost a promniti tak djiny náboženství v djiny bludu a povry.
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Že Z djepisu vyvstává takovéto nebezpeí, toho piinou je

jeho všeobecná methoda, která je charakterisována temi podstatnými

ástmi: užíváním kritiky, upotebováním analogie, pijmutím souvztažnosti

(korrelacei všech historických dj. Kritika uznává ""v historickém

oboru jen úsudky pravd podobné a piítá každému podání (tradici),

i náboženskému, jen ten stupe pravdpodobnosti, jaký mu náleží;

tím poráží všechnu autoritativní platnost podání a mní i vcn látku

podání v mnohém ohledu. Prostedek však, kterým kritika pracuje,

je analogie. Kritika táže se pi každém podání, shoduje-li se s po-

chody a stavy, jaké nyní mžeme pozorovati; na základ toho mítka
prohlašuje zprávy za pravdpodobné nebo možné, nepravdpodobné

nebo nemožné. Rovnž pi tvoení historických hypothes dává analogie

návod. Tato neomezenost analogie zavírá v sob principielní stej no-

ro dost a vzájemnost všeho djinstva: všechny události djinné

tvoí jeden proud, v nmž každý dj má vztah k jinému; nic se

nemže z pletiva djinného isolovati, nic jakožto absolutní ze souvislosti

vyjmouti. Djepisná methoda iní relativním všechno vbec i jednotlivé

zvláš v tom smyslu, že každý moment a každý výtvor djin mže
se mysliti jen v souvislosti s ostatním a konen s celkem, a že tudíž

každé tvoení mítek oceovacích nemže vycházeti od njaké isolované

jednotliviny, nýbrž jen od pehledu celku.

Má methoda theologie nedbáti na vliv všeobecného vdeckého
proudu, zvlášt na ducha historického bádání? TrOltsch k tomu od-

povídá: bylo by to úpln marné; všechny prostedky, kterými bychom
chtli užívání historické methody pedem zabrániti, rozbijou se nám
pod rukama. A mimo to theologie nepítele tohoto vpustila do svého

tábora. Zbývá tudíž jediná konsekvence: i pi studiu kesanství musí

se zcela vážn bráti ohled na historickou methodu. Kesanství

musí. jako každý jiný djinný jev, býti vadno v souvislost vše-

obecných djin, musí pedevším býti pojato jako len všeobecnv-ch
djin náboženských anebo studováno nábož ensko-dj inno u

methodou, u všech ostatních náboženství obyejnou. Až potud Reischle

dle TrOltsche. Xestotožujeme se tu se všemi podanými vývody, ale

hlavní vc celé stat máme za hodnou uvážení: veliké nebezpeenství
vyvstává náboženství od djepisu a proto teba vas se

pipravovati k obran! Cím díve uenci katolití a kesanští vbec
budou v té vci na stráži, tím mén škod nadlá nový smr vdecký.
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„Chremser" petrženu a napsáno Meraw, rovnž i rok: secundo
a napsáno: primo; není petrženo: sabbato, ale zato vše následující

a opraveno v: in crastino circumcisionis domini; ten den
nebyla roku loijl. sobota, nébrž pondlí; tedy „sabbato" k opravenému
textu nepatí, by i nebylo petrženo.

Zdá se mi, že podle toho máme zde listiny vlastn dv, jedna
z 28. prosince 1392, jež byla prvotn psána, a jiná z 2. ledna 1391.
podle níž byla vepsaná již listina opravena.

Snad se jedinému kanovníku Štpánovi strýci sirotkv po Alšovi

z Modic bylo samotnému obtížno spravovati statky jejich, proež jemu
pidáni byli asi za pl druha léta jiní spoluporuníci: jeho bratr, ka-
novník téhož kostela Petr a Štpán eený Holub z Modic. Písa,
jemuž pišla pod ruku pvodní listina, shledav, že nesouhlasí s pozdjší
již vepsanou v kvatern provedl opravy ernjším inkoustem.

Pipomínám, že týž písa, jenž provedl opravy, napsal na téže

stran manských knih dole pod obrubou listinu otištnou v diplomatái
str. 49. pod íslem 60. Viz níže . CCCXXIV.

Listina druhá s potebnými opravami z 2. ledna 1391 zní pak takto:

Nicolaus etc. nutumfacimus ete. Quod hnbito respectu ad circum-
speccionem et industriam honorabilis viri domini Stephani canonici

ecclesie montis sancti Peti in Brunna deuoti nostri nobis dilecti animo
deliberato ac de erta nostra sciencia sibi pueros vtriusque sexus famosi

Alschonis de Manicz íidelis nostri cum bonis eorum in villa Krzizanowicz
prope Nausedlicz commisimus et tenere presencium committimus ad
tenendum et gubernandum tamquam vero et legitimo tutori et eorum
íideli patruo. Sic tamen quod ipse bona dictorum puerorum fideliter

gubernet et tueatur et ea non miuuat sed pocius augeat sicut utilius

potuerit absque fraude. Presentibus Jescone de Cunstat dieto Puska
Hechtone de Schuczendorff Gerhardo de Meraw milite Cunczone de Smola
et aliis pluribus vasallis nostris íidelibus dilectis. In quorum testimonium.

Datum Meraw anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo primo
in crastino circumcisionis domini.

ccc.

5. Tomáš z Bilovie. Mírov, 30. ledna 1391. — R. IX. d. 1.

Str. 3. . 10. originál: ane rat, willen vnd gunst.

CCCI.

6. Biskup Mikoláš. Mírov, 3. února 1391. — Knihy manické 11. str. 72.

Str. 4. . 1. manské knihy: aetenus inpensa;

. 8. manské knihy: Draziowicz; Czyrnin vasallus nostruni (omylem);

. 4. „ „ iu eodum;

. (3. „ „ donauimus et contulimus;

. S. .. ^ inoris est feudi huiusmodi, recQ^mwisque, ne: quoque;

fidem et obidienciam.
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COCIL
7. Týž biskup. Kroméiž, ó'. líaoia 1391.^) — Tytéž knihy str. 75.

Str. 4. r. 5. manské knihy: vnd vnserm bischtum;

r. š. manské knihy; an hindersuss (sic) vallent sulten;.
^

. 9. j „ vnser gunst;

. 10. 3 „ zu-samenunge tretunge (sic);

. 12. 13, „ „ an unserm gewonlichem dinste vnd rechte: Des seint

gezeuge Hen sel Cowalowicz;

, ló. „ „ zcela zejmé: an sinte Blasiustag martiris (Blasicjtag).

CCCIII.

9. Týž biskup. Znojmo, 15. února 1391. — Tytéž knihy str. 108.

Str. 6. . 1. manské knihy: Nicolaus dei etc.

;

. 4. manské knihy: olym predicatorem

;

í". 5. „ „ omylem: timorem (sic) diuino postpo.sito.(zkratek: tiore);

Y. 9. „ „ pro dothe;

. 10. „ y. discrihunfur, ne: distribuuntm';

v. 1*J. „ „ omylem: ac ipsum, místo ut ipsum, jak tištno;

dignaremur, a jestli zde není dlužno pedpoložiti

mu njakou mezeru;

. 18. „ „ ecclesiasticam ipsi census exigi etc. peticionibus tam-

(juam iustis etc;

„ incorporamus reducentes, bez spojky: et;

„ správné: prout superius expressantur approbamus
ratificamus ct in dei nomine in hiis scnptis ex

erta nostra sciencia conjirmamus presencium etc;

_,
strenuo viro Cunczone;

„ in testimonium omnis veritatis, ne: omnium.

CCCIV.
10. Týž biskup. KroméHž 20. února 1391. -- Tytéž knihy str. 73.

Str. 7. . 1. manské knihy: Hannus Pfeffel (Hanuš)

. 4. manské knihy: merherscher czal, ne, jak Dr. Lechner te: vnd
merhenscher

;

. 0. B „ Hannus Pfeffel, ne, jak Dr. Lechner: Hanuš, neb

je zde Han 9 psáno;

. 11, „ „ was dorczu gehoret.

cccv.
12. Týž biskup. Kromf'Hž, 22. února 1391. — Tytéž knihy str. 72.

Str. 8. . '). manské knihy: wedir;

r. (>. manské knihy: vallent sulte;

. 8. „ , nemají: willen po: guten;

. 9. „ „ vnsir gunst.

') Xechci o tom roíhodovati, zdali biskup téhož dne 3. února tehda mohl doraziti

z Mírová do Kromíže a ježte podepisovati listinu.

.
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CCCVI.

13. Týž biskup. Kroméll, 22. února 1391. — Tytéž knihy .itr. 77.

Srt. S. . 3. manské knihy: niark gl•o^:chen;

. 5. manské knihy: Clokoczensdor;

. 7. „ „ fallen sulte (sic);

. 8. „ „ vnd willen geruchten zu gebin.

Str. 9. . 1 . „ „ in sulcher mase
;

. 2.
j, „ ire getre^ve dinste;

. ó. „ „ Heinricus Fullenstein Heinricus de Arnoltowicz.

CCCVII.

15. .Jan z Dohruie. Dne 26. únorn 1391. — Tytéž knihy utr. 51.

Str. 9. . 1. manské knihy: meiner elichen frawen vnd wirtynne einen hof

gelegen in dem dorffe zu Quyetein;

. 4. manské knihy dreisig mark;

. <i. „ „ wen sie;

. 11. „ „ newnczigisten iare, jako str. 10. . 3.

cccvin.

16. Biskup Mikoláš. Dne 26. února 1391. — Tytéž knihy str. 51.

Str. 1(». . 4. manské knihy: vorhengnisse.

CCCIX.

17. Týž biskup. Mfrov, 26. února 1391. — Tytéž knihy str. 50.

Str. 10. . 2. 5. manské knihy: Biskupicz;

seiner elichen wirtynne;

lehenherre

;

der egenannten frawen;

ander frawen;

Wolfsberg;

správn: MCCC nonagesimo primo.

cccx.

20. Týž biskup. Brno, 5. dubna 1391. — Tytéž kiihy str. 73.

Str. 13. . 1. manské knihy; et^van;

. 2. manské knihy: kde „etc" mají jenom: rechtir wissen;

. 3. „ „ vor sich sein'd bru vnd swestir, to jest asi: vor sich

seinder bruder vnd swestir;

. 5. , „ manlehen a . 7. manlehens recht.

Str. 14. . 5. , „ Fullenstain.

Y.
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fleferiije A. Kotuelka. (O.)

Van Hu/z^nv román „Getrouwd" (Oddaní; jest historii mladého
párku do Argentinie se vystehovavšího, ale zase do Holandska se

vracejícího, ponvadž úspchy mužovy stále kižuje a zdržuje ženina

touha po domov, jež se bezmála mní v tak zv. chorobu j,tesknic''.

Následek rozporu mezi jejich povahami jsou ustaviné tém domácí
hádky, jež jsou tím politování hodnjšími, protože se manželé oprav a

a upímné milují, což zejména zetelné vystupuje, když mladá žíri^i

v šesti nedlích umírá. Postrádá v.sak kniha všeho místního koloritu.

Dosti pknou knihou jest práce neznámého dosud mladšího spi-

sovatele Hermana Bohhersa _De bruidstijd van Annie de Boogh". Je

to studie mladé dívky, jež jediné z odporu k sprostému, triviálnímu

okolí, v nmž vyrostla, svolí, by ji zasnoubili domý.<livému. cvnickému
obchodníku z Rotterdamu, jenž v dob z^snubni vvzvi, že jeho na-

stávající miluje vlastn jeho bratra. Konec snadn domyslitelný. ježto

šastný.

Cyriel Buysse, jenž od vvdání svého prvního (cf. Hlídka), drsn
realisticky psaného románu .,Het récht van den sterkste" nic jenom
ponkud rovnati se mu mohoucího nenapsal, vydal vloni: .,Leeuw van
Vlanderen". román to. který se ješt nejvíce co do ceny blíží jeho

prvin. Je to zevrubné vylíení snah a zápas, jež se rozhoely v Belgii

mezi jednotlivými politickými stranami od zavedení všeobecného voleb-

ního práva. Hlavn vzata na mušku strana kesf. demokrat.
Z povídek dlužno na prvním uvésti Haspehovy (duchovní)

jjVrengden van HoUand- (Radovánky Hol.), sbírku to svižn a smav
psaných obrázk ze života holandského ve form dialogické, tu a tam
skytajícími podívanou na galerii povah. Haspels jest také redaktorem
nového holandského msíníku, nesoucího titul „Onze Eeuw" (Náš vk,
doba;, jenž má býti jakousi reakcí proti pokrokáským tendencím a

názorm vdího msíníku holandského ^De G-ids". Spolupracovníky

jsou mnozí z pedních uenc holandských, ale práv — i snad jenom
proto'/ — jsou všecky práce trochu tžkopádný.

Dále dlužno uvésti sbírku tí povídek o umirám', pod titulem

jjDeemoed". od /. de Meestera. V asopise dekadentu „Niewe G-ids"

íslo ervnové chválí je a vele doporuuje W. Kloos.

Last. but not least budtež uvedeny práce ženských autorek ho-

landských, nebo snad v žádné literatue nehrají ženy tak pozoru-

hodnou roli jako v krásném písemnictví holandském. Vtšina aspo
román z posledních let jednajících o otázkách sociálních pochází z péra

žen. Už díve poukázal jsem na to v _,Hlídce", dnes znova uvádím
jména pedních pedbornic v ženské otázce; jscu to: Cornelxe Huygensova,

Anna. de Savornin-Lohman. pí. Goekoopova a posledn Anna Kaulhachova

a Jeane Reyneke. Anna de Savornin-Lohman vydala sbírku povídek

„Smarten'' (TrampotyI jenž však daleko zstaly za dívjšími jejími

Hlídka. 57
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pracemi. Nejlepší ze ty povidek jest druhá („Gevonnist" —
Odsouzen) a tetí „Leed". Ve všech vystupuje autorka proti moralc
„To se nesluší", domáhajíc se co možná nejvtší volncjsti a svobodx

u výchovu žen.

Anna Kaulbachovo vydala román „Levensdoel" (Životní cíl); je

to v pravd ženské „snovidství" se sociálními myšlenkami svtovými.
Se zvláštním zájmem sleduje tená vývoj hrdinky toho románu, jež

vychována byvši jako dítko bohatých lidi, ped svým zasnoubenim se

dovídá, že je pouze adoptovaným díttem, že její otec byl prostým
zedníkem, jenž pi práci s lešení spadl a vaz si zlámal, že její matka
v nejvtší bíd skonala, ano že její sestra v hrozném nedostatku dosud
živoí. Pevrat, který se po tom zjevení v nitru jejím udá. vžene ji

do nárui socialismu.

Jeanne Rtynekeova vydala dva romány o dvou svazcích každý.

a tož: „Hartstocht" (Náruživost) a „Tragische Levens". Autorka dovede
psáti neobyejn poutav, toho dkazem zvlášt první román, za ež
dkovati má nemálo form dialogu, v kteréžto form pevážná ást
románu sepsána. Lííf pak román poslední životní rok Don Juanovské
povahy, jež se v milostných dobrodružstvích fysicky vypotebovala a
te také fysicky zrudnla. Je to barvit sytý obraz zachycený ze života

hágské spolenosti s takovou vrností až do nejmenších detail jdoucí,

že až žasnete. Kajme tam. kde román zaíná býti pathologickým, kde
se u hrdiny zaínají objevovati první známky fysické abnormity, jest

až píšern realistickým. Umlecky cennjší, ježto hloubji založen,

jest druhý román téže spisovatelky. Pojednává o historii lásky mladé
paní, jež nenalézá ve satku onoho štstí, jehož se nadálá, a jež tudíž

mimo manželství ukojení tužeb svých hledá a konen sebevraždou

koní. Je to práce hlavn psychologická.

Ze spisovatelek náležejích staré škole dlužno uvésti La ChopelU
Roohol s románem „Sehuld" (Vina).

Konen nkolik slov o dramatické produkci. Uzavírajíc dle

bilance, kterou o dramatické produkci za posledních tí decenií

podal J. M. van Halí v asopisu „De Gids". tož se hrub nepovznesla

nad niveau poátk a nábhu. Ze jmen, která pozornosti zasluhují,

uvádí dotyný referent tato: Glonora, jenž od r. 1873 („Uitgaan")

nic více nenapsal, Lod. Middera, W. van Nouhuysa. z nichž onen musil

pestati na jediném úspchu, tento na dvou docílených r. 1891. a 1892.,

Marcella Eviantso, jenž však nikdy vtšího úspchu na jevišti se nedodlal,-

Van Eedena a Verveyho. Z nejmladších mnoho sliboval „Dr. Juris",

jehož kus „De Candidatune van Bommel" uvítán s pravým jásotem,

než bohužel hned druhý kus jeho „Tobias Bolderman" všeobecn
zklamal, tak že dnes tu z vážných zbývá toliko Herman Heijermnnsy

Ir. Heijermans. jenž rok co rok novým kusem obdaruje „schouwburg"
t. j. divadlo, vydal posledn v knižní úprav svj kus, jemuž dal

název „Op hoop van Zegen'' t. j. V nadji na Boží požehnání). Kus,
ten má. jak noviny psaly, býti dáván na Národním divadle v Praze.

K jakému druhu dramatických výtvor jej piísti, nesnadno íci,
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autor sám nazval kus svj „hrou námoní". Nejvhodnji dal by se

oznaiti adou scén ze života holandského rybáského obyvatelstva.

Nebudu uvádti obsahu, ježto bez tak se o nm i u nás bude psáti,

ale tolik jisto jest. že kus vyniká neobyejn postehem pozorovatelským

a podáním j)ostehii s takovou dokonalostí, jaká vlastní jest toliko

pravým umlcm. Mt^n se nám zamlouvá vybudování kusu na „prekerním"
pec osudu všech námoník a co se nouze rybáských rodin týká,

o tom, aspo dle podání, dalo by se diskutovati Cele úspch ml kus
jako žádný z dívjších téhož spisovatele, vyjma snad jeho „Sedmé
pikázání".

„Vier Ton" zove se kus De Kooa (i. e. Dr. Juris, pseudonym),
jenž pojednává o zajímavém pípad ddictví a jenž. aspo v Amsterdame,
dodlal se nemalého úspchu. Pkného výsledku se také dodlal
J. van Schemvan svým dramatem, jehož pozadím jsou moderní pomry
dlnické, nadepsaným ..Vrak".

Nová díla.

Homiletická knihovna zaala vycházeti v Praze u V. Kotrby;

poádá ji známý spisovatel p. Fr. B. Vank. První sešit obsahuje kázaní

(missijni) K. Antoniewicze, uchystána jsou kázaní pvodní (Baarova,

Dra. Horského, F. B. Vaka a j), jakož i peklady; na tyto klademe
velikou váhu, má-li se naše kazatelství myšlenkov ponkud povznésti.

Sbírku samu kazatelm co nejlépe doporuujeme.

Václav Oliva: Inkvisice ve svtle pravdy. Lidová knihovna, II. 1.

Populárn, ale zevrubn probírá pan spisovatel všecky závažnjší

otázky vci se týkající, na základ dobrých pramen. Bezvýhradn
inkvisice hájiti nelze, nelze ani nazývati jí ústavem ist státním, bylaf

ústavem smíšeným, ale vtšinu obvyklých žalob lze docela vyvrátiti,

ostatní aspo vysvtliti a tím nemálo seslabiti. Spis novinám našim

dobe poslouží.

Lotiis Leroy: Katolická filosofie djin. Peložil V. Kameš. Vzdlávací

knihovna katolická . 22. Sti*. 71. Cena 80 h.

Z obšírného díla pvodního vybral pan pekladatel nkteré staté

rázu povšechného. Spisovatel chce pohlížeti na djiny svtové jako na
djiny íše Boží na zemi a dle toho také o nich pojednávati: Kristus

má býti stedem djepisu, jako je stedem djin.

Spisek obsahuje hojn pípadných myšlenek, by ani nebylo lze

s každou francouzskou upílišeností souhlasiti. lovk se tak zamyslí

nad rozlinými zjevy, jako na p. nad tím francouzským horováním,

které zstává tak bezplodným a s takovými hanebnými porážkami se

potkává. Nesmíme ostatn býti písnjšími k protivníkm než je spra-

57*
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vedlivo: jak jsme si je vychovali, tak je máme. Omnia vestra simt...

platilo kdysi! Humanismus s jedné strany, militarismus s druhé — jak
tu ješt možno mluviti o katolickém nebo kesanském duchu vzdlání
a katolickém nebo kesanském rázu státu a djin? Nikdo pece ne-

ekne, že smr humanistický platil jen form, jako nikdo nemže íci,

že život kesansko-katolický mže obstáti se zízením militaristickým.

Je-li tu potebí samých dispensí a privilegií od obecného zákona, pak
je zcela na snadé, že tato vulnera legis pejdou ve zvyk životní. Snad
mohlo býti ve spisku více drazu býti položeno na to, že kulturní
djiny ve školských djepi.sech jsou píliš zanedbávány.

Obtížný peklad pkn proveden. Nerozumím však, pro p. pekl.
po jiných také píše „societa"; naše spolenost, po pípad spoleenstvo
a pod. je zajisté stejn filosofické slovo, a snad srozumitelnjší.

K. V. Bais: tení o Karlu Havlíkovi a V. B. Tebízském. Nakl.

F. Topi v Praze. Str. 178.- Cena váz. výt. .3 K GO h.

Pkn, tak po Raisovsku psaná kniha tato je první v ad chystané
sbírky Raisových sbírek pro mládež. Illustrace jsou pípadn voleny
a velmi vkusn provedeny.

Týž nakladatel zaal vydávati dlouho ekané dílo: Josef Mánes
a jeho dílo. Napsal K. B. Mácll. Sešit 1. Cena 5 K. Celek má obs-ahovati

30 sešituv o 4—5 kartonech, subskripéní cena 125 K. Publikace to

úpravou opravdu nádherná, obsahem cenná. Již z ukázky je zejmo,
ím bude našemu písemnictví a umní, jež tuto tak dvrn a mile
promlouvá k citu národnímu.

F. V. Vykoukal: Rok v starodávných slavnostech našeho lídír,'

Bakovského Sbírka spisu pro mládež, . 54. Str. 225. Cena 2 K 20 h.

V nkolika statích poutav líí pan spisovatel rozmanité výroní
slavnosti a obyeje, pipomínaje tu a tam cizí zprávy historické neb
obdobné zvyky národv jiných. Dobe je mládeži dávati i takovéto
knihy do rukou,, aby se v ní budil zájem pro.lidoznalství a tím zárove
láska k národu, jíž bohužel tolik ubývá.

Fr. Ad. Šubert: Ze svta umní. Nakl. Unie v Praze. Str 31.

Brošura velmi zajímavá, jak už jména Coquelin, Modrzejewska,
Croldmark napovídají. Psj^chologie zvláštních lidí obohacuje po malých
dávkách psychologii vbec vydatnji než obsáhlá studia lidí všedních.

Krom toho pispívá známost názorv jejich nemálo k vytíbení úsudku
umleckého.

Blozej Bulla a MiloS Lihovecký: Sbierka slovenských štvorspevov
pre mužské 1 miešané sbory. Tur. Sv. Martin. Ses. 1. Str. 42. Cena GO h.

Doporuujeme co nejlépe tuto sbírku našim zpvákm, kteí vedle
nových velmi pkných sbor najdou tu také staré známé v nové úprav.
Harmonisace jest celkem dobrá, pirozená, nápvy z pravidla snadné.
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tak že nebudou initi velikých obtíží. Bylo by velice dobe, kdyby pi
našich zábavách takové sbory zaznívaly. Mimochodem podotýkáme, že

. 6. (Bratislava) mlo následovati po 3., majíc týž text i nápév.

X. A. Lejkin: Na návštv u Turk. Pel. A. Straka. Pítel domoviny.

R. XVIII. Sv. 1. Str. 128.

„Ce.stopis" pro zasmání, jak „Naši v cizin" díve vydaný.
Manželský párek obchodnický jede do Caihradu na Peš, Srbsko a

Bulharsko, i zažije tu všelijakých veselých i neveselým píhod dosti.

Charakteristika je pkná.

R. J. Kronbauer: Síla hroud^^ Ottova Laciná knihovna národní. Sv. 190.

Str. 419.

Nadpis knihy se ku dvma povídkám v ní imiístným („V ne-

volnictví vdnosti" a „Z cizího na své") nehodi. V povídkách s po-

vdkem znamenáme jednou zase njaké nové motivy, zajímavjší dj.
Pan spisovatel jako jindy rád pepíná, uhodil-li na svj ton, aby podal

nco apartního. Celek zasluhoval by vtší píle, aby byl více urovnaný
a jednolitý. Sloh je slušný.

Milena S. Pokupská : Oko\'y. Peložil Alois Koudelka. Zábavy veerní.

C. 121. Str. 202. Cena 1 K 30 h.

Pibhli z tureckého otroctví máme velmi mnoho. Povídka „Okovy"
adí se k lepším prácín toho druhu. Dj podán napínav, sloh je tklivý,

smr ušlechtilý, kresba živá beze zbytené kiklavosti. Doporuujeme
co nejlépe.
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Studium dob}'^ husitské. Pan Ladislav Hofman (v eském asopise
histor. Vil. 4.) kone rozpravu „Husité a koncilium Basilejské v 1. 1431.
a 1432." dodává:

„Došli jsme na samy práh vlastního jednání koncilia s Husity, a tu

koníme. Po tžkých a vždy tak pochybných poátcích opouštíme situaci

plnou radostné dvry. Myšlenka „pátelské cesty", myšlenka v pravd
kesanského rozešení sporu, z krve v}Tostlá a krví živená, dozrávala již

k ovoci; po tak mnohém kolísání nadjí a zklamání kesanstvo vilo
konené, že jedna z hlavních otázek souasných, „otázka eská", sestupuje

již s denního poádku. Proto k jednání, které v lednu 1433 bylo v Basileji

zahájeno, snad všichni vící hledli s napjetím : bude opt jen jedna církev,

jeden ovinec? A pijde konen, co bylo ve vroucím pání všech: reforma

v hlav i v údech? A ovšem: bude-li reforma provedena, co to znamená,
7iež že dojde k uskutenní odvkého snu všech vrných: království Božího
na zemi? I . . . Xa rozhraní let 1432—1433 „eská otázka"" tak celé Evrop
se jevila jakoby sub specie aeternitatis . . . Nepjdeme již za tyto illuse.

Uinit to, vrátit se i k vlastním djinám jednání Husit s konciliem od
r. 1433., jest úkol budoucnosti, a kdo ví? snad bu<loucnosti ne nejbližší.

Otázka, o kterou pjde, jo v podstat otázka theologická. Pokud lze se

omezit jen na vnjší pmbh událostí, máme tu konen klassické dílo

Tomkovo, ale chceme-li studovat plnou historii jednání v jejím obsahu,

nezbývá uež historika spojit s theologem. A proto nám chybí namnoze
i práce prpravné.

i) Quousque tandem? Je nutno již odložit onu liberalistickou

nechu k traktátové literatue, kterou jsme zddili po Palackém; bylo-li

huáitsví svou podstatou hnutím náboženským, jak je možno nestudovat je

nábožensky a tedy i theologicky?! Rozumí se ovšem, že nejde snad o theo-

logii pro theologii samu, o studium V3'lun a pedantsky scholastické; ale

theologickou formou vyjadovalo se tehdy vlastní smýšlení i cítní národa,

a tážeme-li se, co bylo vnitrním obsahem, co bylo smyslem eských djin
té doby, dají nám jen postilly a traktáty odpovd. V nich se vyslovila

eská duše 15. století . . ."•^i V tomto smru nastává našim badatelm mnoho
tvrdé práce, ale práce jist vdné; nejen padne pravé svtlo na jednothvé

myšlenky, skupiny a osoby, ale vbec my teprve potom pln pochopíme,

jaký byl ideový základ, z nhož rostla a se vyvíjela eská reformace. Co
bychom nazvali vlastními „filosofickými" djinami husitství, lze ekat pouze

potom a pouze s té strajiy. Potom teprve i o jednání Cech s koncihem
bude možno pronésti soud konený. Co znamená toto jednání ve vývoji

'; Tíoi ovšem jasnji vyniká zásluha tch, kdo i tu razili již dráhu: jsou to po
Palackém zejména pro J. Goll a na zvláštních (pro?!) oršem cestách A. Lenz ; krom toho
L. Klicman, .T. Truhlá a z nejmladších K Krofta a Z. Nejedlý. Z historik nmeckých
teba s vdností vzpomenout Lechlera, Dickhoffa a Haupta.

-) .T. Vlek, Djiny eské literatury I. 1, 160. Co skuten lze vytžit, ukazuje
již známý spisek Bezoldv (Zur Geschichte des Husitenthums, 1874). akoli podává
obraz pouze skizzovitý a na základ nedostateného materiálu
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husitství? Jaký je v tom >niru význam kompaktát? To jsou otázky, na

které dosud lze odpovdt jen pibližn. Ale krom toho také ada zvláštních

záhad se nám ne-li ihned rozeší, aspo blíže osvtlí. Dotkneme se vci,

která je z nejdiiležitjších; co dnes je nejvážnjší obtíží našich studií, je,

že neznáme dosti, jaké bylo theoretické stanovisko jednotlivých stran v Cechách

ke koncihu a k papeži; stanovisko to nebylo vždy ustáleno, a formulace

bývala rzná — a nemá to rozhodného významu pro djiny jednání?

Kebudeme se ani dotýkat etných otázek dalších —- vbec: snad z celé

doby husitské práv pro léta 1431 až 143G theologická prprava je pod-

mínkou nejnutnjší. Proto potom teprve bude opt možno vrátit se k thematu:

Cechy a Basilej."

Nelze opravdu nelitovati, že s naší strany tak málo se pstuje

djezpyt — myslím ten djezpyt, jenžto proniká k jádru a studuje ducha

djin. ^Nlísto neb aspo vedle všelijakého toho sbírání kostí a stepin bylo

by takovéhle vyšší studium djin našich mnohem záslužnjší.

Loreto. Nejznamenitjší katohcký historik Nmecký Dr. Funk píše

ve 3. sešit tubinské bohoslovecké „Quartalschrift" (472/73.) o domku Panny

Marie v Loret : „O domku loretském píše ,Kirchenlexikon', 2. vydání, VIL
155— 150 zcela nevdecky tak, jak legenda nám je] líí. Jest hanbou pro

nás nmecké katolíky, že naše encyklopedické veledílo koncem 19. století

pináší takovýto lánek a neslouží to práv podnikateli ke cti, že pijal

takovouto práci,- ježto 1. vydání VL 596 obsahovalo pojednání správné.

Tím vtší tedy potchou jest, že proessor Grisar S. J. v ei na katolickém

vdeckém sjezdu v Mnichov dal priichod pravd. Srv. akta sjezdová (Mnichov

1901.) str. 141. Slova Grisarova podána jsou sice tak, že, jak nepochybuji,

mnozí je ve smyslu opaném vezmou, smysl však u rozumného tenáe
nemže zavdati ani nejmenší píiny ku pochybnostem. Jak se vypravuje,

nalezly se ped njakou dobou dokumenty, jež obsahují vznik legendy, a

byly odevzdány sboru uencv k publikaci a prozkoumání. Kéž by tomu

bylo tak! Prozatím jest žádoucno, aby slova ueného jesuity se uvážila.

Mžeme a máme s náležitou opatrností o legendách jednati ped nedosplými,

musíme však pestati je obhajovati a rozšiovati. Vta, jež v ,Kirchenlexikonu'

Vin. 147 zní: ,Svatý domek loretský úpln pestál bhem století všecky

zkoušky jak z oboru historického tak i zkoumání vdeckých' jest pych

spáchaný na pravd." Tolik Funk. S praktického stanoviska ješt pi-

pomínáme, co ped nkolika lety v „Salzburger Kirchenzeitung^ napsal knz,
-oitý svdek, znalý dobe nynjších pomr lorot-skýeh, jenž varoval
obecenstvo naše a prosil, aby do Loreta pímo žádných penz
neposílalo, jelikož veškery dchody, i mešní stipendia tam konfiskuje

vládní berní úad a nakládá s nimi po libovli. Informovali jsme se astji

o vci té a pesvdili se, že zpráva ta byla pravdivá. Kdo tedy — z jakýchkoli

píin — zde peníze sbírá a tam posílá, nepodporuje vlastn chudého ducho-

venstva tamjšího, jinak opravdu podpory potebného, nýbrž podporuje italský

hrabivý fiskus. A to snad není správné, i když njaké vyznamenání za to pijde.

Lidové vzdlání v Sibii. V píloze ku mnichovským novinám

rozepisuje se N. Golant o lidovém vzdlání v Sibii a používá ku stati své

dat, která uveejnil ruský spisovatel S. Umanez.
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První lidový spolek vzdlávací založen byl roku 1883. v Krasnojarsku.

Byl tak ile všeobecn podporován, že již v prvním roku své psobnosti
dv národní školy založil, které byly tak peplnny, že brzy nutno bylo
tetí otevíti. V tchto tech školách bylo 625 žák. Aby však do školy
choditi mohli i lidé škole odrostlí, založil spolek nedlní školy, z nichž první

roku 1889. otevena pro dvata. Dívky od 10—30 let se pihlásily v hojném
potu; roku 1892. otevena byla nedlní škola i pro chlapce. Nejschopnjší
dti tchto škol dostávají zadarmo knihy pouné i zábavné. Roku 189G.
mly ob tyto nedlní školy 592 žák; 486 dvat a 106 chlapc. V celku
vyuil spolek za deset let své psobnosti 1312 osob a vydal 10.986 rubl.
Ale spolek staral se též jinak o mládež. Obecní rada krasnojarská pene-
chala spolku velký pozemek, na nmž v let dti tlocvií a v zim se

klouzají. Aby dítky škole odrostlé i dále vzdlávati se mohly, založil spolek

knihovnu a ítárnu, do nichž hlavn pispním sibiského millionáe 8ibir-

jakova mnoho ruských i cizozemských nejnovjších knih zakoupeno bylo.

Spolek založil též knihkupectví, kteréž roku 1854 8940 knih a 251 obrazu
na sklad mlo. Již v prvním roce psobnosti prodalo se 650 knih v samém
knihkupectví, 565 na parnicích, 329 na tvrzích, 7137 výtisk prodah agenti

po venkov. Tento skvlý výsledek pobídl spolenost, že roku 1895. mla již

osm filiálek knihkupeckých v okresu krasnojarském, šest v okresu minussijském
a ti v jenisejském. Roku 1895. prodali agenti na 13.500 výtisk knib.

V témže ase, kdy v Krasnojarsku lidový spolek innost svou zapoal,
zízen byl podobný spolek v Barnaulu. Za 12 let psobnosti vydal 44.262 rubl,
jež vesms vzdlání lidovému vnoval. Spolek má nyní 654 len, kteí
horliv úkol svj vykonávají, ano i Rusové v ín žijící spolek podporují.

Již v prvním roce své innosti otevel barnaulský spolek školy, které roku
1893. navštvovalo 223, roku 1894. již 440 dtí. Letos otevel spolek

tetí školu nákladem 7424 rubl, která 326 žák má. Chudým dtem dává
spolek šaty a všechno, eho k vyuování potebují. Spolek zídil též dvé
lidové knihovny, škobií a mstskou knihovnu. Mstská knihovna, které

mstské barnaulské zastupitelstvo roní podporu dává, má nyní 5000 svazku
a pes 300 stálých pedplatitel. Z nmeckých spisovatel nejvíce se te
Spielhagen. Spolek založil též lidovou ítárnu, které v roce 1897 4153 te-
ná použilo. Nedávno založil spolek též hdové divadlo, které velké obliby

došlo a v nmž lid jen 10 kopejek vstupného platí. Spolek zamýšlí založiti

ješt velkou budovu, v níž by koncerty a pednášky pro lid uspoádati mohl.

Car Mikuláš II. daroval k tomuto úelu již velký pozemek, který státu

patil; proto doufá spolek, že brzy i tento plán svj provede, protože i olx-c

barnaulská roní podporu 4500 rubl slíbila. Spolek založil též roku 1895.
lidové knihkupectví, které má skvlý výsledek.

Podobný lidový spolek jest též v Onsku, který za 12 let své psobnosti
ti národní a jednu nedlní školu a jediní dobe uspoádanou lidovou knihovnu
založil; vloni pak otevel ješt knihkupectví, dtskou zahrádku a uspoádal
mnoho hdových pednášek; knihovna, kterou pro lid založil, mla r. 1893.

1000 svazk, r. 1894. již 6130. Poet pedplatitel rozmnožil se za rok

o 721, poet vypjených knih lidových vzrostl z 15.538 na 16.207, poet
všech vypjených knih vzrostl z 28.638 na 46.783.
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Podobnou innost rozvíjel lidový spolek v Minussinsku, který dv
nedlní školy s 225 žáky založil; též poádá lidové pednášky. V nejnovjší

dob podobný spolek založen byl v nejchudším sibiském mst v Kojnsku,

kde se chudým žákm i léka, šatstvo a jiné potebné vci dávají.

Krom tchto zde jmenovaných spolk jsou podobné spolky v Tomíku,
Xerinsku, Xikolajevsku a Oktjubinsku, které etné navštvované školy a

lidové, etn tenái používané knihovny otevely. Iííx Zh.\xél.

innost mozku pi rznýéh povoláních. Jistý francouzský

badatel došel na základ dlouholetého zkoumání k poznatku, že innost
mozková %\vdána je nejvtšímu napjetí pi služb vojenské, a to práv tak

polní, jako námoní. Strašlivý úinek tohoto pepínání konstatuje zmínný
fysiolog faktem, že ze 100.000 vojín 199 muž propadá šílenství. Pílišné

namáhání mozkové jeví se dále u umlc, advokát, léka, duchovních,

spisovatel a iiedník. Ze skupiny tchto osobností pipadá 177 duševn
chorých na 100.000 lidí. Po nich následují zemdlští dlníci a ele, u nichž

se jeví sešílení v pomru l.óó k 100.000 Píznivjší íslice je u emeslník,
z nichž mezi 100.OOO osobami má pouze 66 trudnou vyhlídku, že skoní
v ústav choromyslných. Ale nejlépe jsou na tom prý obchodníci; na 100.000

jich pipadá toliko 42, kteí duševní zatemnlosti propadají.

Spoteba paliva velkých parník. V posledních letech nabylo zápolení

o rychlost velkých, dopravu mezi Evropou a jinými díly svta obstarávajících

parník zvláštních rozsáhlostí a nedá se nikterak popíti, že mlo také

znaný vliv na stavbu tchto lodí. Rychlost moských kolos zvýšena byla

arci nad míru také zavedením dvojitého šroubu, ale tím zase podmínno
zizování vtších stroj a následovn i .stupování výhevno.sti. Americké

parníky „Paris" a ^Nový York" byly první, na kterých tyto pronikavé

novoty došly použití a osvdily se. Rychlost a dkladnost parník jmeno-

vaných ukázala .se hned pi prvních jejich plavbách, le souasn ukázala

se nutnost zvýšiti spotebu paliva dosavad používaného na míru skoro

dvojná-sobnou, což arci vyžaduje nákladu nesmírného. „Paris" byl prvním

parníkem, jenž prostední rychlostí dvaceti uzl za hodinu urazil cestu

z Nového Yorku do Quenstownu v O dnech. Následovaly jiné dv anghcké

lodi „Teutonic" a ^Majestic". které byly sice vtší ale Fvchlosti „Parisa"

nedosáhly a tudíž i menších výdaj vyžadovaly. „Teutonic" spoteboval

pi 18 000 koských silách jen 300 tun (6000 centnýu) uhlí denn. Nový
rekord zpsoben byl pak dvma obrovskými parníky anglickými ^.Luvani"

a „Campania" zvanými. „Campania" lo o 19.000 tuhách vyvíjela .sílu

30.000 koní a rychlost 22 uzl, spoteba uhlí však vystoupila na 9.")00

centnýu denn. V dob té dostalo se antlantickým parníkm píznan
pezdívky „uliložrouti" a spolenosti lodi tylo vydržující musily doznati,

že další skracování plavební doby není možno jinak, než by stavly lodi

ješt vtší a spoteba uhlí byla ješt rozsáhlejší. A pece ješt lo ,Císa
Vilém Veliký" náležející severonmeckému Lloydu, docílila velikého triumfu

proti lodi „Campania", nebo pedí ji v rychlosti o více než ^ ^ uzlu

v hodin, akoliv ila k disposici o 2000 koských sil mén nežli ona a

nebyla o nic vtší. Také spoteba paliva byla jen o nco málo znanjší
nežli u ,Campanie" totiž .500 tun místo 475 tun. Nejvtší parníky další
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jsOu „Oceánie' a .Deutschland" o tch však nemáme uróitých dat ve
píin spoteby paliva, za to však je známo, že „Oceánie", lo o 28.000
koských silách velmi midvch úspch docílila, kdežto „Deutschland"
jejíž síla rovná síle 35.000 koní dospla k závratnému rekordu prmrných
23 uzl za hodinu. Nejnovjší dobou staví se však v Americe parníky,

které prý i tuto rychlost svými výkony znan zahaidií, a z Nového Yorku
do Evropy za pouhé tyry dny doplují.

Vynálezcem lokomotivy není dle „Revue technique" Jií Stephenson,
nýbrž bývalý majitel dol v jižním AValesu, Trevethik. Tento napsal již

roku 1S04 v list píteli svému adresovaném, tato slova: „Vera podnikli

jsme jízdu s naší lokomotivou; vezli jsme na pti vagónech deset tun železa

a sedmdesát osob. Dráha naše má délku 10 mil." O této první železnici

sdlují se dále ješt tyto zajímavé podrobnosti. Rychlost vlaku na trati byla
8 kilometi- v hodin ; Trevethik byl také první technik, který dokazoval,
že malý sklon trati nepodmiuje nijaké zvláštní zaízení kol a pod., ponvadž
pilnavost kol ke kolejím je tak znaná, že umožuje jízdu i bez ozubení.

Vedle toho sestrojil první parní kotel s úplným zužitkováním teploty a

postavil komín se samoinným spalováním koue. V Londýn vyskytla se

i stará rytina, která znázoruje první pokusnou jízdu nejstarší lokomotivy
v roce 1808; je na ní zobrazen parostroj podobný dtské hrace a jedoucí

na koleji, která tvoí nevelký kruh a obklíena je plotem Trevethik dopra-

voval však na této své dráze pozdji i osoby; vstupné obnášelo jeden šilink

a opravovalo ku projíždce ve voze. kterýž ml podobu tak zvané kolesy.

Lokomotiva vážila K) tun a byla-li sama puštna, ujela až 10 kilom. v hodin.

Ochrana elektrické síly. Ze Ženevy se oznamuje, že tam uinil
profess-ir Pupin, rodilý Rakušan, vynález, kterým lze chrániti vrchní vedení

elektrické ped rušivými ztrátami elektiny a sice tak, že se vlastní vodivý
drát omotá spirálovit jiným drátem. Takto prý lze na 5000 km. vésti tolik

elektiny, jako dosud na 50 neb 100 km.

Vzduchoplavba. Dr. Suerig a Berson z meteorologického ústavu

v Berlín dostihli v balonu, jehož obsah obnáší 8000 m'\ znané výše

10.300 metru. Nejnižší teplota obnášela 40° C.

Evropské državy v Africe. Francie má v držení 9,771.610 tve-
rených km.; Anglie 7,025.851 tverených kilom.eti-; Egypt 2,614.759,
Nmecko 2.427.211, Belgie 2,329.260, Portugalsko 2,046'.436, Turecko
1,032.704, Itálie 488.000 a Španlsko 437.905 tver. km.

Zvláštní vvpotv.
1 X 9 -f' 2 = 1

1

1X8-4-1 = 9

12 X 9 4--^ = 111 12X8-1-- — 98

123X9-1-4=1111 123X8^3 = 987
1234 X 9-1-5 = 11111 1234X8 + i = 9876

12345 X 9 4-t>= UlUl 12345 X 8 -h -') = 98765
123456 X 9-}- 7 = 1111111 123450 X 8 -j- O = 987654

1234567X9-1-8 = 11111111 1234567 X 8
-f- 7 = 9876543

1234:.<i7š X 9 -j- 9= 111111111 12345078 X 8 -j- 8 = 98765432
123456789 X 8 -^ 9 = 987654321
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Slušn psáti. „Cas- v polemice s námi a i jinak velmi asto stžuje

si na neslušné psaní, zvlášt v polemikách. Bylo bv dobe, kdyby í=ám

pedcházel své kollegy z tábora realistického a vbec protikatolického dobrým
píkladem, nebo ueuí snad ani možno sprostéji psáti, než se píše proti

Orkvi a knžím. Kdo mluvívá o slušnosti nejvíce, mívá jí nejmén, a žádá

jí jen po druhých, sám si jí nehled.
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V Brn, 25. listopadu 1901.

Církevní zprá\'3\ Debatta o pro ti ádových návrzích na
rad íšské vlekla se pes tvden. a to na úrovni velmi zahanbující

nepátel}' ádv a církve. Takové plyké liberalnosti. takové „ervánko-
vitosti" jsme se do svých odprc pece nenadali. Ostatn eníci se

strany Všenmecké hráli si pi všem ješt na oišovatele a horlitele

náboženské. Takové ei však jsou už proto zlé. že nedají ani protivní-

kovi zamáchati zbraní svou vysoko 1 Xejastéji dotýkáno bohatství

církve a bohatství ád. Už dív než zapoalo se rokovati na

íšské rad. pinesla vídeská „Wag^e" jakoby materialie pro eníky.
v ísle 44. vypsavši ono bohatství ádové. Podle dat z roku 1 895. mlo
prý 11 ó5 ádových a kongreganích dom v Rakousku pes lo milion
korun dchod ron (13,033.592 K). Jehkož v klášteích tchto bylo

24.000 eholníkv a eholnic. tedy pipadá na jednu osobu prmrem
530 K 7 h roního dchodu. Jak vidt tedv o velkou polovici mén.
než co obnáší rakouské existenní minimum pi dani píjmové jako

nejnižší zdanný dchod položené (12u0 K). Onch 24.146 lidi v ádech
žijících má dohromady tolik roních dchod, co jistý rakouský pro-

testant a velkopivovarník sám — o židech kapitalistech ani nemluv.
Kdyby polovika z tchto 24.146 osob naprosto zahálela, tak že by
se mohlo íci. že zrovna zadarmo jí. doufáme, že ta ostatní polovika
aspo tolik pracuje do roka. co jeden jediný Rotschild nebo Dreher.

tak že si toho pijmu svého pi nejmenším také aspo tak zaslouží.

Le eníci protiádoví nesnesli takovýchto poukaz na jmní
iiných ješt vtší: odvtili zcela pípadn, že židé a svtští bohái ne-

skládají slibu chudoby ani nenásledují Krista Jmní a hodnosti církevní,

jak už jsme se zmínili, nedžijí se odhádat. a není radno je popírat

v polemikách s nepátelv. Vhodnji za to mže se poukazovat na

správné a obecnému dobru prospšné spravování a používání jmní. A
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i tu bohužel páše se ješt mnoho nepístojností od s[)rávcú církevního

jmní, tak že tento bod jest skuten nejslabší pro jakoukoliv obranu.

Mnohdy se zrovna zdá, jakoby úporem a polemikou nepátelé
církve jen více se dráždili a podncovali. Jest to snad psychologicky

nutno ve spolenosti, aby to, co píliš vyniká nad všednost, nebo aspo
se nad ni vyvyšuje a právem a neprávem, bylo blátem poházeno a

pokáleno, a pak už útoníci dají pokoj, nastává ve spolenosti zas

utišení a vyrovnání.

Nynjší bojovníci v parlament proti ádm jsou ostatn doehvilní,

vyjma socialisty, již jedin jsou zásadními odprci každé církve. Proto

také jediný návrh socialistický nco znaí, žádaje zmnu základních

zákon ve vztahu státu k úadm. Zatím ješt neteba se obávat, že

by návrhy podobné pronikly. Neekali toho ani navrhovatelé, nebo
jinak by byli své návrhy lépe propracovali a pispsobili.

.,Protiklerikalní ruch" ostatn nezstává už jen omezen na íšskou
radu a na všenmce: rozvíili jej poslední dobu i sociální demokraté
a také naši národn-socialní se piživují. Poádají oba tábory schize,

na nichž se ení proti klerikalismu — vlastn proti náboženství vbec.
Práce se tedy stupuje a prohlubuje podle uritého plánu, jenž jist

nepovstal v hlavách našich lidí. a té i oné strany. U nás by dnes

všecky strany mly plné ruce práce s jinými záležitostmi, kdyby se

eho jímaly samy od sebe.

Ze dvou list (pražské „Obrany", solnohradského „Kath. Kirchen-

Zeitung") ozvalo se poslední dobou volání po reform bohoslov-
ného studia v Rakousku, vtom smyslu totiž, aby vláda lépe nadala

fakulty theologické, tak aby nejen pedmty lépe byly specialisovaný

než dosud, ale také pro každý pedmt, aby aspo dva pednáše íci

ustanoveni byli, jako je to v jiných oborech, pi každém pedmte.
Zatím asi marné volání. Nemá také toto opatení toho významu na

bohoslovných fakultách co na jiných. Závisejí bohoslovetí posluchai

na vli biskupa svého, který mže jim návštvu jednoho pednášejícího

pikázat a druhého zakázat. Nad to jest bohosloveckých poslucha
všude málo. A liberalové a socialisté vbec theologii vykazují z ady
universitních vd: své theology a si biskupové prý dávají uit ve

svých alumnátech, jak vtšinou beztoho iní!

V ,,Rozhledech" uveejuje Dr. Joklík návrh ústavy a základních

zákon budoucího „eského státu". Socialisté už vyslovili s celým

tím elaborátem svou nespokojenost (v „Právu Lidu"). Nyní dochází na

nás. Y posledních paragrafech celé ústavy jedná se totiž o pomru
církve ke státu, a tu jej Dr. Joklik formuluje takto: „Moc církevní

jest oddlena od moci státní. Ani stát do církevních ani církev do

státních funkcí se nemíchá — stát totiž smí se míchati jen tehdy, jsou-li

zákony njaké porušeny — církev vbec nikdy do státních záležitostí.

íSatek zavede se povinn obanský. Matriky povede stát. Vyuováni
j

náboženství oddlí se od obecného školního vyuování. Obstará si je

každé vyznání samo. Stát dtem povolí prázdno k tomu potebné. Eády
a kongregace podrobeny jsou píslušným státním zákonm o spolování.
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r Majetek svj spravuje si církev sama. Pokud s^^ tvká tak zvané Matice

: náboženské pro kat ilikv. tu stát zvolí komisi, jež vyšeti oboustranné

i povinnosti a v dobodé s píslušnými organy církevními se vyrovná.

: Zejména bude vzat zetel na náklad s vyuováním nábožreiiství spojený.

\ Le závazkv k církvím mže stát amortisovat. uzná-li toho potebu.- —
T'k tedv v budoucím eském stát by upravili církevní pomry radikálové.

/rh ovšem jest návrhem jednotlivé osoby, ale znaí široký proud

dé pokrokové intelligence. k níž Dr. Joklik patí. Uveejnil návrh

i
prv jen. abv se vzbudila diskusse o nm a náhledy se vytíbily.

. Doznati ostatn teba, že návrh Dr.~. .1 klika se stanoviska pokrokového

In/iiáboženského státu není nejhorší. Ji: podotýkáme k >j 141.. že vedení

rik státem je zbvteným maením práce a zbyteným vydáním.

rikv jsou odjakživa zízení církevní a ./"'c^v je povede za všech

;r dále. Proto už k viili úspoe asa. sil i pcnéž. mže i .<tát od
ve oddélenv s církví se shodnout, leda že by vtšina i aspo
ná menšina obanstva stála mimo všechen svazek církevní a tudž

/ matrik církevních vbec vypadla. (Jhee-li stát rozhodn vésti své

rikv samostatn, není to ostatn nic protináboženského, knžstvu .-^e

jen uleví. Vyrovnání závazk státních církvi v tak zvané Matici

»ženské píslušných (§ 144.) nešlo by v eském stát tak hladce.

li by- to viibec. nebo Matice má své ústedí ve Vídni. Tu bv se

ib i-il eský stát naped vvrovnat- s vídeskou vládou, a to by byl asi

' 'tžší díl práce. Nebo bemeno vyrovnání by padlo na ústední fond,

n v Cechách a na Morav má z dob Josefínských nejvtší vroubkv.
lo ruzdlení církve od státu jest nejlepším pro církev východiskem
. kde správcové státu za nic nestojí. A máme obavu, soudíce dle

ch mladých stran, že by to bylo asi v tom ubohém „eském státé-

vé. Proto už naped proti rozdlení zájmv a spravedlivému vv-
lání nic nenamítáme — mohli byste si ten „eský sta* zabit sami,

Církvím byste pak nesmli aspo nic vyítati

Rusínští sjednocení theologové spolu s ostatními rusín-

skými posluchai university Ivovské v ruchu nedávno vzbuzeném byli

za jedno, ba víc — celou akci vedli. Demonstraci v sálech a na ulici

ovšem už se nesúastnili. Se své strany za to vyslali deputaci k dkanovi
fakulty Dru. Fiaíkovi. žádajíce, aby jim nebylo bránno v užívání

mateské ei na indexech a jinak ve veejném život univer.sitním:

v ei i v pismé. Je Rusinu theolog ve Lvi'Vé pes 200. tedy skoro
sedmkrát tolik co Poláku, a žádají proto aspo rovnoprávnost s Polákv.
Dkan Dr. Fialek je propustil s ubezpeením své pízn ke snahám jejich.

Polské listy žádají ovšem potrestání theolog rusínských za takové
buntovnictví proti polskému rázu Ivovské university.

Metropolita rusinský arcibiskup Septvcki letoším rokem
zreorganisoval z ásti život seminární, a to jak u pedstavených semi-

náe tak u žák. Peje si hlavn co nejvtšího styku mezi pedstave-
nými a alumny, tak aby pedstavení mohli se starat o svence své,

alumnové pak k nim ve všem tím vtší dvru mli. Zvláštní druh
pée projenl i o alumny napomenutím, aby v dob .studijní žili
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skromn a nedlali dluh, sice že potom takový hledá ped svcením
bohatou nevstu, aby dluhy mohl poplatit. a žen se z musu, bvvá
pak mnohdy v manželství nespokojen a nešasten.

Napjatý pomr mezi Poláky a katolickým stedem ve
Slezsku, poslední dobu z obou stran jitený a piostovaný, se ponkud
ulahodil. Listy polské ve Slezsku ve spoleném prohlášení ohradily se

proti radikálním podncovatelm z Poznaská (hlavn proti týdenníku
Praca), nepejíce si politického rozlouení s katolickým stedem, nebo
praví, že polský lid ve Slezsku bez knžstva a proti knžstvu nic

nezmže. Knz jest dnes asto jediným nezávislým vdcem a pracovníkem
v lidu; kdyby lid neml ho. nemá namnoze nikoho, kdo by ho jak

v hospodáských, tak v politických záležitostech pouoval a vzdlával.

Ani ti knží, kteí zejmé peují o germanisaci, nejsou dle polských

slezských list dnes. kdy Poláci jsou s centrem za jedno, tak nebezpeni.

jakoby byli potom.

Nové vzrušení myslí vyvolal krutý rozsudek nad rodii
z Vesné (Wrze.šnia), vynesený ve Hnzdne. Když dítky vesenské
odepely uitelm odpovídat katechismus po nmeku a uitelé je za to

po nkolik dní zavírali a nelidsky až do krve tloukli, shlukli se rodie
dítek ped školou a vymohli si propuštní dítek Odsouzeni nyní na

1/4—2V'2 roku do tžkého žaláe. Rozsudek tento Poláky dohnal k zoufalé

nálad, a rozvážné listy, zvlášt mimopruské, napomínají ku stízlivosti.

Tisk hakaty. jak te je ve své katanské ráži, nežádá nic jiného než

dethronisaci arcibiskupa StablcAvského. On prý je vším

vinen. Dávaje dovolení tisknouti katechismus polsky a nezakazuj'

polským knžím agitovat pro polské vyuování náboženství — to se ví.

on jest vinen, že germanisace došla až k takovému herodesovství!

Záležitost k o 1 1 e j e s v. Jeronýma v Eím nabyla nové tvánosti

deputací z erné Hory. Arcibiskup barský Simeon Milinovi s hrabtem
Ludvíkem Vojnoviem pedložili kurii ímské rozklad, v nmž žádají,

aby koUej výslovn pirena byla též Srbm, jinak že by nemohli

používati jejího dobrodiní. Nebo Charváte a Srbové jsou prý dv ná-

rodnosti zcela rozdílné a není pravda, že by Srb katolík nazýval se

Charvátem a Srb pravoslavný zstával Srbem. Není to vyznání, jež
,

tvoí dlidlo mezi Srby a Charváty, ale národnost (!). Deputace erno-
I

horská pijata byla ovšem velmi blahosklonn. Sv. Stolice piznala, že !

byla špatn informována, zavedeno nové šetení stran prvotního založení

a urení kolleje a pišlo prý se na nový list papeže Mikuláše V., jímž
^

se nové svtlo pináší. „Gens Ooata" tedy podle všeho bude sesazena
1

s výhradného držení. Kanovník záhebský Pazman s rektorství také :

už ustoupil, kollej vede vysl. rada hrab Coronini dosud od restaurace

práv sv. Stolice a protektorátu rakouského. Za to jeden ze spiklenc

kanovník Viti zstává dále kanovníkem a prebendáem pi téže koUeji.

Ovšem na zatím než se pro najde beneficium jiné. Za spoluúinkováni t

v nápadu na kollej nebyl ostatn, jak dív ohlašováno, stižen žádným !

církevním trestem, ani nebude. Prý jen spolu protestoval, ale ostatní
j

od násilí zdržoval, což se mu ovšem nepodailo.
j
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Z protestní schze knžstva eského poslána ke sv. Stolici žádost,

aby v Éím nesvolovali k úmYslum vlády, roztrhati^ dosavadní
diecese eské podle národnostních hranic. Žádost vyznívá

v ten smysl, abv zízeny byly dv diecese. jedna pevážn sice nmecká,
druhá pevážné eská, ale ob smíšené, jak v Cechách jedin jest

možno a spravedlivo. — Pimícháním eského lidu diecesi pevážn n-
mecké není však nic zajištno. Závisí to na duchu konsistoe budoucí té

diecese, jak bude celá správa vedena. Bude-li diecese pevážn nmecká,
jest skoro jisto, že se v ní bude g-ermanisovat; a pak škoda toho

eského lidu. jenž se pro zásadu smíšenosti vydává novým útiskm
i se strany církevní! Jakmile se zanou z nynjších eských velikých

diecesi vydlovat menší, musí to pirozené vésti k jednostrannosti.

Nebo na severozápad ech jest souvislá massa nmecká tak veliká

a národnostn tak výluná, že dodá každému ústavu svj ráz.

Ze všech tch proud vdeckých i politických, jež poslední dobu

rozrvvaly katolické ady v Nmecku, rozlévají se dva nejmohutnéjši.

zcela zeteln omezeny. Sporným bodem jejich jest pomr ku pro-

testantismu. Nové proudy theologicko-politické nesou se smílivým

duchem, odpouštjí, ba víc. vymlouvají a chápají" reformaci. Staí

zstávají intransigentními, na stráži, stále k boji hotovi. Z této píiny
strhl se také nedávno v katolickém táboe boj o Dr. Spahna, mladého

katolického historika, jenž do.sazen za professora na universitu štras-

sburskou. Dr. M. Spahn jest „Schellistou". možno-li tak íci o historikovi.

Jako redaktor vdecké pílohy ku „Germanii" chtl uveejniti tu spisek

Schellv „Der Katholicismus als Princip des Fortschritts". le musil

od úmvslu toho upustiti a redakci pak též složil. Historické spisy, jež

Dr. Spahnovi povst, ale také nepátely mezi katolíky získaly, jsou:

..Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte des Herzogthums Pommern",

„J. Cochlaeus". „Acten und Urkunden zur Geschichte des Kurftirsten

Wilhelm von Brandenburg" a „Philipp Vei'. všecky spisy ty obírají

se bud dobou reformace, nebo reformovanými kraji a knížaty. Spahn,

který spisy ty napsal ve vku 22—26 let (narozen 1 875), následoval

v nich prý píliš svých protestantských uitel z university berlínské.

Nejostejší palba proti Spahnovi vedena z Rima, vlastn pes
ím. V Nmecku samém však vtší a dležitjší listy skoro vesms
Spahna hájily, píliš pátelské protestantm názory omlouvajíce mládím

a okolím jeho. Spolu na útoeno pro Jeho styky s Dr. Hoensbroechem,

známým exjesuitou. a s apostatou v ím žijícím Miillerem, jenž jest

zárove dopisovatelem Hoensbroechovy „TagHche Rundschau", jakož

i pro vydávání sbírky „Geschichte in Charakterbildern".na níž úastenství

mají nejen katolití, ale i protestanští spisovatelé, a která jak se zdá

vedena bude duchem vesms liberálním a protestantismu píznivým.

To jeden kruh, v nmž píze a nepíze k protestantismu se

sráží. Jiným kruhem je nmecký msíník stuttgartský „Der Thiirmer",
do nhož vedle protestantských církevních rozhled píše katolický

rozhled Dr. Hermann Schell. Tento ve lánku jednom posuzuje

protestantismus se stanoviska pouhé náboženské a historické evoluce,
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bez polemiky a bez odsuzování, jak dosud se vždy psávalo se strany

katolické. Boj jenž v tom ohledu povstal zstal zatím jen na užší

novináské kruhy obmezen. Schell sám háji se proti kritikm svým,

7,e v niem nezadal stanovisku katolickému.

Doma potlaujíc a ze zem vyhánjíc ády své ujala se jich

Francie velmi energicky ve svém nedávném sporu s Tureckem. Privileje,

jež turecká vláda ádm francouzským odala, opt vráceny,

novým ádm vstup dovolen a privileje pireny i v.šem budoucím
domm, jež by francouzské ády v Palestin nebo Sýrii zídily.

Chaldejský patriarcha katolický, o jehož uznání se Francie

zasadila, po dlouhém váhání Vysokou Portou také konen potvrzen.

Chaldejská církev jest dílem Nestoria. jenž jako caihradský
patriarcha dopustil se bludu ue, že Maria porodila lovka a ne Boha-

lovka, nebo Bh spojil se s lovenstvím Kristovým prý až po

narození. Upíral tudíž Marii Pán titul Bohorodiky. Odsouzen církevním

snmem efesským a s patriarchátu sesazen, uchýlil se do sousední

íše perské, která odštpence kesanské pijala, ježto byla v nepátelství

s íši byzantskou. Kesané nestorianští uchovali se v Chaldei do dnešních

dob pes všecka pronásledování, jichž bhem vk zakoušeli. Dnes jest

jich 400.000. Patriarcha jejich žije v mst Mosul. Už v 16. století

ást nestorian s biskupem Janem Sulakem pipojili se k církvi ka-

tolické. Jan Sulak první patriarcha chaldejský sjednocený žil v Amide.

Le jeho nástupci pesídlili rovnž do Mosulu. Katolití Chaldejci

ítají na 80.000 duší. Nov zvolenému patriarchovi Emanueli nechtl
sultán dáti potvrzení hlavn jen ze vzdoru proti vlád francouzské,

s níž byl na štíru, a která vede nad církví chaldejskou protektorát.

Turci (Kurdové) jinak chovají se k chaldejským kesanm obojího

vyznání stejn nepíznivé, a pece ne tak ukrutn a vražedn jako

k Armencm. Jsou jim asi „quantité négligeable".

Liberální listy pinesly nedávno zprávu, že sicilští knží podali

pamtní spis kongrexaci „super státu episcop.", žádajíce zrušení
celibátu. V Itálii as od asu objeví se sice njaký leták, lánek
novináský, brošurka, bojující proti celibátu, a snad i z kruh knžstva.

Le ta šíe agitace a ten ruch proticelibatní, o jakém listy sdlily,

jest jist nadsázkou.

Dne 1. listopadu slavil „rusk}' svtec" otec Jan Srgius,
Kronátadtským zkrátka nazývaný, své jmeniny, den andla svého.

Nával lidu a ctitel z Petrohradu, Moskvy ale i z celé Rusi byl ne-

obyejný. Znaí to už mnoho, když na 7000 lidí vyjede z Petrohradu,

opustivši práci svou, po lodi nebo dráze i pšky do pedmstí- i lépe

pístavu stoliního, aby tu pítomno bylo slavným službám Božím a

oslav oblíbeného knze, jehož bezúhonnost Bh poslední dobou prý

ím dál astji zázranou moci vyznamenává. Zjev otce Jana už sám
v lidu vyvolává nadšení a vzncuje k radosti jedny, druhé k plái.

Nkolik slov — otec Jan jest prostý sice, ale dobrý kazatel — uvádí

u vytržení. Takový kult žijící osoby — a to bez pekážky s vrchu

(a svtských, a církevních úad) — jest dnes v Evrop snad jen
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na Rusi možný. Ale má v sob cosi mile povznášejícího a velikého,

zvlášt vidíme-li. že osoba, jíž se prokazuje, má vlastnosti skuten
vvnikajicí a nevšední. V poslední dob stáhli ruští „klerikali" otce

Jana do boje proti Tolstému a uškodili mu. Z lahodné, vždy mírné,

vyrovnané a tšivé jeho ei zmizelo kouzlo, jež vždy -všecky ovládalo.

V „S. Peterb. Vdomostech" optn ozval se dopisovatel z kruhu
knžstva ruského, O. Cerkasskij se podepisující, jenž as od asu
vystupuje jako žalobce na ruské knžstvo a zastaralost ád,
jimiž je k zemi sráženo a poutáno. Stíhá zase neblahou rozervanost

v adách knžských, nebo ruské knžstvo neslouží z lásky k povolání,

ale z nutnosti, nemajíc jiné vyhlídky, z chlebaství. „Což jest pak
divného, že se opíjíme, vyvádíme, otupujeme a konen zcela hyneme.
Jak možno po nás žádat života podle Krista, když — aspo vtšinou —
odíváme ízu knžskou s nenávistí, s odporem, kdyžt se nám protiví

íza i vše to, co je zvláštním znakem povolání duchovní osoby?" —
Slova tato jsou-li pravdivá, jsou hrozná zárove. A co jest píinou
takového stavu knžstva ruského ? Odosobnnost výchovu a cepování

už od nejútlejšího mládí v semináích, z nichž není možnosti pejít

k jinému povolání. Toto kastovnictví tíží a rozežírá nejvíce. Žádá
tudíž o. T. Cerkasskij, aby místo seminá zizovala se obyejná
gymnasia, aby každý knz povinen byl vykázati se kursem akade-
mickým, aby však na akademie duchovenské pijímali se žadatelé ze

všech škol stedních bez rozdílu. Žádá tedy podobné asi zaízení, jaké
jest u nás. Nebo naše semiuie nejsou to, co ruské. Ruské jsou už

specifickým studiem theologickým, jsou nižšími odbornými školami

bohoslovnými. naše jsou pouhými konvikty pro obecné gymnasisty.

Z ruských seminá není vyhlídky pestoupit na jiný ústav, a odborný,

a vyšší i stední — u nás o niem takovém ani ei býti nemže.
Le otci Cerkasskému jsou ješt i jiné vci proti mysli. Tak shledává
doista absurdním zákaz, aby duchovní osoba nenavštvo-
vala divadla, koncert a jiných svtských radovánek.
Nesmt se jít podívat ani na nejnevinnjší drama, to vrchol zastaralosti

disciplinami. Ovšem aby se tento zákaz mohl zrušit, teba zrušit píkaz,
že duchovenstvo stále v íze chodit musí. Také katolické knžstvo
sic v mnohých krajích starý ^píkaz chodit vždy a všude v talae
zachovává (v Itálii, ve Francii, Španlsku), ale pece skoro všeobecn už
skoro mizí nošení taláru vždy a všude. Le ruské knžstvo v tom ohledu
spoutáno ješt nejpísnjším píkazem. Jede-li ruský knz za hranice,

dává se mu zvláštní povolení k tomu, aby sml ízu odložit a chodit

v „civilu". A i tu mnohý toho povolení z horlivosti nepoužije. Tak nedávno
jistý pop ve Visbadenu chodil stále jen v íze. Zprvu ho sice považovali

za polského žida a všelijak jej obtžovali, pak si ale uvykli a dali mu
pokoj. A knz ten radil í^vým spolubratim pak, aby ani v cizin hzj
neodkládali, že i v cizin si brzy obecenstvo navykne pohledu na
ruského knze v ízel Náš žalobce však dovozuje trpce, že knžstvo ruské
dlá vtšinou íze jen hanbu, že jí dstojn nosit neumí, tož bude jen

lépe pro hodnost a est stavu, když nebude ani nuceno v íze chodit!

Hlídka. 58
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Velkým smutkem plní pravoslavné ruské i ecké úspch latinské
církve a pa písmu mezi Kumuny. Hoekují, že Rumunsko
holdujíc románské národní idei brzy celé propadne papismu, a vrátí

se ku katolictví. S takovou prý také chodí k nmu agitatoi katolití,

pozývajíce lid, aby se vrátil k náboženství bratí a otc svých na

západ. Zvlášt vrchní vrstvy spolenosti a sám královský dvr kato-

lickou propagandu prý zejm podporují. Letos zaveny k vli úspoe
ti rumunské semináe, ale jeden z nich — v Romanu — ihned po-

stoupen katolickému biskupovi v Jassech, jenž jej promnil v latinský.

Bulhai zase stžují si na m o h a m e d a n s k o u propagandu,
jež po oživení ducha moslimského vystupuje v samém knížectví bul-

harském ím dále bezohlednji a smleji. Le v Turecku samém dje
se nejen propaganda, nýbrž i zejmé násilí: do kraj kesanských,
jmenovit pohraniných. na Kosovo pole, a v sousedství Bulharska

posláni knží turetí od vlády s rozkazem, obracet tamjší obyvatelstvo

na víru Mohamedovu. Mezi Armény ovšem to iní Turci na oích Evropy
už pátý rok, pro by s touže volnosti nesmli totéž init v s'amé Evrop?

Zvláštní,
^
pro naše pomry skoro nepochopitelný spor vznikl po-

slední dny v ecku mezi studentstvem a vládou, pro novo-
ecký peklad bible. Studentstvo vystoupilo s protestem proti

všelikému pekladu Písem svatých ze staré do nové etiny a žádá,

aby z církve byli vyloueni pekladatelé, kteí se toho už odvážili.

Synod biskupský nedávno na podnt královny usnesl se, dáti Písmo
svaté tisknouti v lidovém jazyku, aby se lidu etba usnadnila a známost

bible v lidu lépe rozšíila. Královna sama pro sebe dala si bibli peložit

a sama výtisky nového zákona rozdávala vojákm v nemocnici, kteí
s vdností je pijímali. Le studenstvo opojeno hrdostí starohellenskou

a dávnou slávou otiny chce uhájiti pro veejné i soukromé používání

Písma sv. jazyk pvodní, v nmž jak známo všecky spisy nového
zákona (vyjma pvodní sepsání Matoušova evangelia) sepsány byly.

Jest to tedy jakýsi druh historické tradice a historického práva ná-

rodního, jež studentstvo hájí. Jinaký b}^ každý ekal, že studentstvo

bude hájit pokrok a novoty, ale v ecku dje se opak (jinde ovšem
dje se totéž hájením starých práv historických). Nco podobného
mohlo by vzniknouti ostatn i ve slovanských pravoslavných církvích,

nebo i tu Písmo sv. jest psáno v ei lidu málo srozumitelné. Mezi
slovanskými studenty však už není horlivc náboženského staro-

slovanského jazyka, proto jak v Rusku tak v Bulharsku, zcela klidn
uvažují o peklade Písem sv. v jazyk lidový a studentstvo tu jist

bude se vším spokojeno, bude mu to jedno. Má jiné starosti, jsouc na

Rusi i^ v Bulharsku skoro zcela sesocialisováno.

Švýcarští starokatolici konali svj výroní sjezd koncem
záí v Bernu, a spolu oslavovali tu 251eté biskupování svého metropolity

Dra. Herzoga. Na sjezde tomto tšili se vdcové starokatolicismu tím,

že ješt žijí, že dosud nezanikli, ba že stále rostou. Le radost jejich

nebyla tichou, ale výboj nou. Tak prof. Michaud z bernské theologie

starokatolické pravil: „Smjeme se tm ohromným legiím ímské íše,
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jež byly kdysi, ale už jich není; smjeme se té svtské vlád papežské,

která byla, která dokonce po božském právu prohlášena za nezbytnou

pro papežství, jíž však už není; smjeme se té domnlé katolincsti

po ísle i prostoru, kterou sžírá lež a rozdírá licomrnost; smjeme
se nad tím kolossem s hlinnými nohami, na tou sraženou modlou,

jež neomámí nikoho, leda kdo zrovna chce se dát omámit." Sel-li

tento smích od srdce, nevíme. Professor Michaud vyliuje hnutí ná-

boženské v Evrop, plesal, že starokatolictví stále hlubších zapouští koen,
že stává se faktorem, s nímž nutno ve vývoji náboženském poítat.

Nejen v západní Evrop, ale i v Americe etné zástupy stále více se

kloní k ideím starokatolictví a odvracejí se od papežství. a 150.(00 duší

se 170 knžími a 7 biskupy v severní Americe odlouilo se od íma
a tvoí rzné národní církve (polskou, irskou, eskou, nmeckou),
které prý ne-li zcela starokatolické, tož velmi blízko jsou ducliu evrop-

ského starokatolictví.

Poátkem íjna sešel se roní církevní ko ngre ss a ngli-

kanskvvmst Brightoné. Na sjezde etn navštíveném pojednáváno

o perzných vcech: „výhody a nebezpeí nového vku'', „lidové

školství a vzdlání", „poteby školské", „moc církve", „hmotné po-

stavení duchovenstva", „sjednocení církví" a j. Lord Halifax, vdce
ritualist, a duše ruchu pro sjednocení církví, skládal všecku nadj.i

v moc asu, který sblíží mysli, a názory navzájem zlahodí. Hájil

zmnu písahy anglického krále, jež uráží miliony spoluoban a nutí

zrovna krále, aby se vyslovoval o náboženských otázkách, jimž ne-

rozumí. —• Souasn zasedala „generální církevní konvence"
americké anglikánské církve v San Francisco. Tu vedle otázky

o urovnání manželského zákonodárství zabývala mysli, a to ne poprvé,

záležitost, jaké jméno by vlastn anglikánská církev v Americe pijati

mla. Nebo jméno „protestantská" jest vlastn katolickou nadávkou,

a tudíž píhanou. Od roku 1877. už nkolikrát na generálních konvencích

navrhována všelijaká jména, na žádném však dosud se neusneseno.

Ani tentokrát ne. Ale nejvíce se pimlouváno za název: „jediná, svatá

katolická a apoštolská církev", jak je také ve snesení nicejského a

caihradského snmu církevního. „Katolickými" zovou se všecky církve

pravoslavné, církev anglikánská v Anglii a také tedy v Americe

tentýž název si pikládají. Katolickými chtjí tedy býti všecky církve,

a mají nauku jakoukoliv. Le žádná z církví tch neužívá pece
názvu „katolická" jako zobecnlého pro ni. Jen v úedních titulech

a ve vyznání víry se tak zovou. I u nich název ..katolická církev"

pikládá se v obecné mluv výhradn církvi ímské.

Vda a umní. Brnnský -Klub pátel umní" ve své druhé

výroní zpráv podává velmi radostnou prognosu pro umlecký ruch

moravský se stediskem v Brn. Pes poátenou nechu a nepochopení

klub pátel umní už v druhém roce svého trvání vykazuje velmi

58*
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estné úspcby. Výstavka -Mánesova" klubem ped Velikonocí poádaná
vydaila se znamenit po stránce hmotné i duševní. Obeslána 100 íslv
od 37 umlc, navštívena 2500 osobami a odprodáno 21 ísel za 2310 K
ili celá ptina vystaveného, což jest vbec na výstavku umleckou
úspch velmi ídký. Clenu má spolek 254, z nichž od loska pibylo 104.

Klub své píjm}- obtoval skoro všecky na vydání své prémie „Pústevn*^
Jurkoviovy. Zemský snm povolil spolku podpory 400 K. Klub staral se

o to, aby práce moravských umlc zstaly Morav uchovány a po-

dailo se mu zakoupiti za 5000 K obraz mistr moravských. Zadána
žádost k zemskému výboi^u, aby zídil zemské výstavní místnosti, což

zemský výbor zásadn neodmítl. Klub pátel umní získav nyní ve
..Františkov museu" místnosti pro své denní schze, má nadji, že

bude moci ješt pronikavji a také šíe a všestrannji psobit p)0
rozproudní eského umleckého ruchu na Morav, a že stvoí tak

pro Moravu pirozené a trvalé i dstojné stedisko života umleckého.
Spolek eských spisovatel ,.Máj" uskutenil dávný úmysl svj

a zídil nakladatelské druž stvo, jehož podíly rozebrány v samém
spolku, jen malá ást vyhrazena spisovatelm mimo „Máj" stojícím.

Potšitelná okolnost — eský spisovatel zaíná býti ..kapitalistou'*!

K nádherným publikacím umleckým, jimiž poal ne-

známý díve nakladatel B. Koí. odhodlali se ted" i jiní pražští nakladatelé:

F. Topi vydává dílo J. Mánesovo (za 125 K), eská grafická „Unie'-

vydala dílo J. V. M y s 1 b e k o v o (60 K). eští výtvarní umlci do-

cházejí tak konen patiné representace a popularisace. Když už ted"

pražští nakladatelé na podobná díla nádherná se odvažují, bylo by
snad vhodno pomysliti na soubornou representaci všeho eského vý-
tvarného umni pro školy poízenou a upravenou. Výbru a

slovného doprovodu musili by se ovšem ujati schopní pedagogové.

Vzdlávací cenu by dílo takové mlo jist velikou!

Z eského umní ukázalo se cizin (na dvorní inohe vídeské)
malé drama Vrchlického „Po^msta Catullova" s úspchem dosti

estným. Naší dramatickou literaturou se cizina ovšem dnes nevybojuje.

Romanu a dramatu dosud nemáme, abychom mohli jím jíti dobývat
svta jako iní jiní národové nevtší než my, jmenovit severní národové
skandinávští.

Svj lánek o mladé eské literatue koní F. V. Krejí v . 6.

..Rozhledv" obvinním, že mladá tato literatura vznikší ve
chvílích prázdn, nedovedla opanovati eský svt literární. Heroismus
její jevil se jen v odíkání, proto zstal z velké ásti zbytený, ba
škodlivý. Škodlivý proto, že necenním práce své mladá literatura po-

máhala ubíjeti a zhoršovati sociální postavení spisovatele beztoho ne-

skvlé. 1 na nejvzácnjších plodech mladého umní lpí kletba sterilnosti,

nebo není nreno národu, ale jen nejužšímu kruhu pátel, umlcv-
aristokrat. Xárod jako eský se svým zvláštním politickým stavem
a sociálním složením nemže na dlouho se spokojiti s literaturou, která

tak pímo vzdoruje všem jeho požadavkm a kulturním tendencím.

Nemže dlouho trvat a V3'vstanou síly, které s touto literaturou radikáln
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zútují. Pak s tím, co zasluhuje být vyhubeno, bude ovšem zkáceno
i všelicos, na tato generace mže pece jen býti hrdá. —

Také polský národ zídil si letos veliký representaní sbor hudební
pro veliké koncerty a 5. listopadu zasvcena budova varšavské
„Filharmonie", okolnost to, na niž ješt dlouho asi ekati bude
Filharmonie eská v Praze.

Dne 20. listop. odhalen ve Lvov pomník básníkovi Kornelovi
Uj e j skému.

Jeden z nejstarších list polsk\-ch, „Gazeta warszawska",
poctna od censury ruské zákazem feuilletonu vbec: censura spatovala
v jedné z posledních povídek narážky na osobnosti a pomry ruské.

Vydavatel St. Lešnovský tedy list ve 128. roníku vbec zastavil, než

by vydával jej bez feuilletonu.

Ve Lvov 3. listopadu posvceno (!) a zahájeno nové divadlo

(„Miíosników scény"), jež bude poádati hry pro lid za nejmírnjších
cen i zdarma, a hráti kusy v pravd umlecké v nejpísnjším výbru.

Podobné lidové divadlo krakovské tyto dni zakázáno, ježto

místnost v staré jízdárn shledána nedostatenou.

Polská lidová divadla obou tchto haliských metropolí

utvoena po zpsobu ruských divadel lidových, jež zizují se na Eusi
od spolk stídmosti.

Nové hry polské z poátku nové saisony objevily se: ve Varšav
St. Graybnera tyaktová „Salamandra" s prostedním úspchem;
L. Rydel zadal Ivovské scén nový svj jednoaktový kus z boj
Slovanstva s Nmectvem, kterýžto námt ted za prusko-polských boj
jest populárnjší a pitažlivjší než námty ze sporu rusko-polského
a ba i ze Sibie.

Z trilogie Sienkiewiczovy zpracoval varšavský skladatel H e n r y k
Skirmunt „Pana Volodyjovského" v hrdinskou operu v nkolika
obrazích.

V Krakov zahájena podzimní výstavka místního spolku
pátel umní (^Sztuka"), na niž útvory své noslali všichni znamenitjší
umlci polští. Jak v Krakov pirozeno, tší se zvláštní pozornosti díla

modei-nist; jet Krakov stedistm záliby v modernismu, ímž vyniká
mezi msty polskými.

Bývalý docent krakovské university Dr. Lutostawski, jenž
z Krakova byl pro matení myslí mládeže vypuzen, povolán na universitu

v Lausanné ve Švycaích. Také z Zenevy dostal nabídku.

V konkursu o prémii haliského zemského výboru na nejlepší
drama rusínské sešlo se 12 prací, dv historické, ostatní lidové hry,

vesms skoro v pti djstvích. Jak vidt, nejsou Rusíni literárn neplodní.

Žádost D. J. Levického vydávati v Kyjev rusínský msíník
literární „Promi" (Paprsek), odmrštna v niinisterstv vnitra.

Násilné zabránní vlašské pednášky prof. Menestriny na universit
v Innomostí rozpoutalo velmi živý ruch universitní, jehož jednotlivé

fase známy jsou sdostatek z denního tisku. Tak najednou Rakousko
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je thotno pti novými universitami: Vlachm zpola pislibena od
ministra vyuování Hartla universita vlašská v Terste; eši se domáhají
druhé university (na Morav) už dlouho a mají ji rovnž na polovic

slíbenu. S velkou úsilností domáhají se university tentokráte i Slovinci

a s nimi i Srbové a Charváte. Slovinci už za nedávných kravall
vídeských a hradeckých žádali zcela správn za svou vlastní universitu,

kdyžt kulturní omladina nmecká jiných národ vedle sebe nikde
nemže vytrpt. Zízením vlašské university v Terste vláda by po-
žadavku slovinskému ani vyhnouti už nemohla. Zídit pro oba jiho-

rakouské národy vlašský a slovinsko-charvatský jednu universitu také

nejde, nebo národnosti tyto ješt mén by se vedle sebe vytrply než
Nmci se Slovany a Vlachy. Také slovinští akademikové vídeiíští žádajíce

za svou universitu v Lublani, protestovali proti vlašské v Terste. inili
tak instinktivn cítíce, že vláda zídi-li vlašskou universitu, odbude
Slovince a Charváty njakou tou stolici pi ní, jak to iní vi Rusínm
na polské universit ve Lvov. Máda také asi podobného nco za-

mýšlela, le ani Vlachy ani Slovince by tím nebyla uspokojila. I Vlaši

i Jihoslované ítají na 700 universitních poslucha, kteí roztroušeni

jsou po rakouských a cizích universitách. Le Jihoslované už zase znova
se rozštpili ve dva proudy. Srbští studenti hradetí nedávno ve své
vlastní schzi pozdvihli sice hlasu pro slovinskou universitu v Liiblani,

ale ne pro sebe, nýbrž pro bratrský národ slovinský, pro sebe (a Charváty)
žádajíce své vlastní university, zatím ješt neurit, bez udání místa

a potu fakult, jakých by si páli. (Snad ve Split i Dubrovniku'?i —
Nejdemonstrativnji pak ze slovanských studujících vystoupili Rusíni.

kteí už ped rozvíením ruchu universitního na jihu zaali poátkem
roku domáhati se vtšího práva pro rusínský jazyk na Ivovské universit.

Také Rusíni ítají na 600 svých studujících ve Lvov, ovšem i s boho-
slovci. jichž jest na 200. Polské listy žádají, aby se bohosloví oddlilo
od university, že bohoslovci rusínští kazí ostatní akademiky (I). To jest

tito tvoí kompaktní a národnostn velmi dobe disciplinovanou massu,
také majíce v seminái živobytí zabezpeeno, mohou se bezstarostn
vedle studia svého oddávat národnostním snm a agitacím. Student
netheolog' však mnohdy stižen starostmi o vezdejší chléb svj, nemá
ani asu na nco jiného krom studia svého pomyslit. Tch ostatních

400 Rusínv už nevydají tolik, co onch 200 bohoslovc; jsout to

rozprášené, nejednotné živly, jež jen píležitostn se skupit dovedou.
Krom toho ve Vídni samé žije na 2000 slovanských student,

tak že i tu mohla by býti zízena njaká všeslovanská universita. Le
do Vidn vždy se budou stékat ady mladých lidí, už pro lepší materielní

pomcky a pak i pro lepší vdeckou výpravu university velkomsta.
Však práv pro vtšinu vídeských slovanských student, jak praví

vídeský -Slovanský Vk'^, by malé slovanské university byly spásou.

Ke-li vtšina, tedy valná ást student ve Vídni zleniví a sejde na
scestí. Jef Víde se svým ruchem píliš lákavá pro studenta Slovana,

živé letory, jenž z njakého dalekého „provinciálního"' zákoutí najednou
spadne ve vír velkomstského pepychu a rozkoše.
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V ruské zemvdné spolenosti na schzi 6. listopadu

sdleno pedsedou, že všecky tyry výpravy výzkumné, jež

v roce 1 901. i už díve v rzných koninách iš§ i až za hranicemi

pracovaly, bhem roku 1901. úspšn skonily práce své. A tak jmeno-
vit: výprava poruíka P. K. Kozlova do stední Asie (Tibetu,

ínského Turkestanu a západní Cíny), o níž v let proslýchaly se samé
nepíznivé zprávy (že byla od domorodc porubána), vyplnila se zdarem
úkol svj. Zprávy zlovstné ukázaly se naprosto nepravdivými. Celá

výprava i se získanými pedmty a zápiskami vrátí se v prosinci do
Petrohradu. Výprava fysicko-zemzpytná na pobeží j a panské
vyslaná, vedená P. J. Šmidtem rovnž se už vrací, když dv léta byla

prodlela ve vodách Tichého oceánu. Expedice N. Zarudného vyslaná

do Persie prošla zemí smrem k Beludžistanu, Beludžistan a dorazila

k moi indickému, odkudž též už s výsledky práce své vrátila se do
Ruska. Také výprava' ku prozkoumání jezera Teleckého naAltaji
pod P. G. Ig-natovem dostála úkolu svému, prozkoumavši nejen jezero

ale i všecky pítoky jeho. O jiných výpravách bu akademií nauk,

nebo nkterým jiným vládním i ueným ústavem vyslaných jsme se

na píhodném míst zmínili — shrnujeme jen: výprava na Špicberky
vyslaná na mení poledníka vrátila se, vykonavši úkol svj ve dvou
letech úpln. Za to švédská výprava, která s ruskou o práci se rozdlila,

bude musit vyjet ješt i tetí rok, aby úkol svj dodlala. — Vvprava
senátora ToUa. jak ped temi msíci o sob vdomost dala, zstává
ted" nezvstnou. I zimu letoší chystá se asi pezimovat na severním
pobeží stední Sibie. — Vládou podniknuté zkoumání jezera Bajkal-

ského, jež na veliké dráze sibiské tvoí nejtvrdší a dosud nepekonaný
oíšek, vyneslo na jev tolik rzných nových poznatk všeho druhu
o jezee Bajkalském, že bude od té doby patiti k nejprozkoumanjším
a také nejzajímavjším jezerm zemským. — Malé expedice podniknuty
za vydobytím dvou zvíecích pozstatk v severní Sibii. Pi ústí eky
Obi objevená v bahn zamrzlá kostra velryby, a v okolí Kolymska
ve východní Sibii objeven nový mamut, o nmž se má za to. že za-

chován bude celý i s kží a masem i zmrzlý) jako už i jeden exemplá,
nyní v museu petrohradském chovaný. Akademií nauk vyslán do
Kolymska za mamutem professor Hertz, jenž koncem íjna dorazil do
Sredn-Kolymska. — Velikou svou práci výzkumnou v severním
ledovém moi skonila letos v prlivech k moi Karskému výprava
vysílaná ministerstvem financi co rok už od 1894. Vvprava poala od
poloostrova Kolského a letos došla až ku Karskému moi, vlastn tem
prlivm do nho vedoucím: jugorskému prlivu, karským vratm a

matokyn prlivu. Na rok vydá se znova na zkoumání samého moe
karského a beh jeho.

Dne 20. kvtna (2. ervna) 1904 bude se slaviti pamt sto-
letýchnarozenin hudebního skladatele ruského M. J. Grlinky
opery: Život za cara, Ruslan a Ludmila, protož už zavas pomýšlí se

na zbudování pcjmniku oslavenci v Petrohrad. Poinu chopily se nej-

vyšší kruhy dvorské a pomník tedy bude jist veliký a dstojný. —
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V museum Lerraontova (pi Nikolajevském jezdeckém uilišti)

dorueny nové památky po slavném básníkovi ruském: Obraz kostelní

ze vsi Podmoklého v Mosk. gub., na nmž vyobrazen Lermontov jako
jeden z odsouzených híšník „posledního soudu'-. Podoba Lermontova
v pekle hoícího jest dosti vrná. Poslán též z Jalty opis „Démona'*
z r. 1857.; v rukopise nacházejí se v druhé ásti nkteré verše dosud
jinak neznámé.

Poátkem budoucího roku (od 20. do 30. prosince dle st. kal.)

chystá se v Petrohrad XI. sjezd ruských léka a pírodovdc,
jenž rokovati bude ve 12 sekcích, z nichž poslední tvoiti bude agronomie,

jež dnes už stvoila si zvláštní svou skupinu vd, jimž dominuje jako

hlavní. Ostatn každá ze sekcí má tak obsáhlý pedmt, že by každá
z tch sekních vd zasloužila si vlastní svj sjezd (astronomie, fj^sika,

chemie, matematika, zoologie, botanika, geologie a geodesie, geografie

a statistika atd.). Takové obšírné sjezdy se sty ba tisíci uenc jsou

zcela nepehledný jak pro úastníka tak pro tenáe protokolv a zpráv.

Proto také nemají toho významu, jaký se jim pikládá.
Akademie záhebská slavila 4001etou pamt založení char-

vatsko-srbské literatury (od vydání Maruliovy Judithy) dne
13. listopadu zpsobem velmi slavným na všech školách a veejnj^ch
lístavecli. Také skoro veškery listy charvatské a politické denní i
literární týdenníky ji msíníky vnovaly události té velou pozornost.

Srbové mleli, a vlastn oživení lidové literatury poaté v 16. století

týká se obou vtvi národních. Cetinjský profesžor Laza Popovi chystá

se vydati monografii o život a psobnosti junáka, biskupa i knížete

ernohorského Petra I. („Crnogorski mitropolit-gospodar Petar I.")

V historické ásti slibuje mnoho dosud jinde nevydaného a neznámého.
Velikých djin charvatských vyšel pod redakcí professora

V. Klaiéa svazek pojednávající o dob od r. 1409. až 1457., tedy dob
Sigmunda, Albrechta až Ladislava Pohrobka. Vydávání velikých tchto
djin národních pokrauje sice velmi pomalu, jelikož prací jednoho
muže, ale nejslavnjší doby království charvatského dokaly se už svého
oslavení. Co zbývá od 15. století až do 19., leda sem tam hrdinstvím
proti Tui'km ozáeno. Jinak jest to stálý drobný boj bud s Peští, bud
s Vídní.

Vyšlá první knížka nové bulharské revue literární „Náš Život",
dokazuje, že nikterak nemusila vycházet, že takové Bulhai už mli
i mají. Sem tam probleskuje mladší a novjší snaha, ale celý ráz

a obsah zstává ve starých kolejích. Nových myšlenek poídku.
Malé divadélko bulharské pestálo nedávno divnou krisi.

Celý ensemble dal se do stávkování k vli jednomu lenu, ostatn skoro

nejlepšímu a nejitelligentnjšímu z celé skupiny! Nenávidný „umlec'^
musil také býti propuštn.

Prof. roztocké university (v Nmecku) Dr. Schatz vydal tiskem

svou pednášku, již ml v kvtnu tohoto roku o tom, jak eckými
bohy zbožnny a personifikovány byly rzné zrdnosti lidské.
Dr. Schatz jest lékaem, porodníkem a mluví tudíž jako znalec. Ne
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ovšem všecka ecká božstva jsou toho pvodu, ale Dr. Schatz vy-

poítává velmi mnohá: tak kyklopové, najady, Janus, hlava Medusina

'tlo bez trupu), harpyje. kentaurové (tynozí lidé). Diana efeská

(polvmastie). okídlení bohové vtru. Kerberos; Hydra. Atlas (encefalocele)

a jiné. Také mnohé mythy ecké jsou prý zosobnním rzných anor-

malit lidských : Athéna z hlavy Zevovy vyskakují (^synkefalosa), Kronos

své dti pojídající (epignathi), Promethus lektopie jater) atd. Psycho-

logickv je zcela možno. Jen že vdomý pochod to asi nebyl. Fantasie

mimodk perábí vci. jež ji nejvíc dojaly a zajisté abnormality lidské

jsou pro mvsl prostého lovka nad míru vzruíující. —
„Xova Persei" dle zpráv z rzných hvzdáren stále a pravi-

deln tratí už ted na své svtlosti. Domnnka o celé té historii 2Sovy

Perseovy dle dosavadních pozorování spektrálních i fotometrických

jest takováto: Temná díve hvzda vniknutím do husté mlhoviny roz-

žhavila se. jako meteor letící naším ovzduším. Záila bílým žárem,

okolí její (mlhovina I zstávala zatím v pvodním stavu. Xa to mlhovina

kol ^'Ovy se rovnž rozžhavuje a záí svým svtlem. Jak Nova letí

hustší nebo idší mlhovinou, kolísá svtlost její. Konen rozžhavené tleso

hvzdv zaíná se v rozžhavených mlžinách rozplývat a rozprchávat,

odtud nynjší zmenšování svtlosti. Je to tudíž nebeská katastrofa, jaké

zídka na obloze se piházejí.

V anglickém list -Pall Mali Magazíne" uveejuje norský arktický

cestovatel Xansen výhlednaúkolyarktickéhobádánív 20. vku.
Dle nho nespoívá úloha plavc k severnímu pólu. aby dorazili

nulltého stupn severní i jižní) šíky, ale ve fysickém a meteoro-

logickém prozkoumáni severních konin. A tu od Behringovy úžiny

na ob strany, k východu i k západu až nad Grónsko. Island a Xovou
Zemi zbývá tolik problém, že bude jich dosti na celé století. A v luštní

tchto problém bude také vdeckost úkol, kdežto snaha dosíci pólu,

jest dtinstvím. K problémm poítá Xansen: ohledání hloubky moí a

povahy beh, povahv pevninv. smr a sílu vtr, prmrnou tempe-

raturu vody i souše, zvíenu moskou i zemskou, slanost moe. jeho

proudní, magnetické proudy, rznou tíži rzných míst a podobné

fysické, zemvdné. povtrnostní a pírodnické poznatky. Obecné vý-

pravy posledních let mívají také nejastji tento úkol. ]Sansen sám
a po nm Andrée obrali si onen „dtinský" úkol, proniknouti co nejdál:

s lodí ješt jest možnost vnovati se všem onm výzkumm a bádáním
vdecky ueným.

Za píležitosti, kdy tolik se mluví o pokusech mladého Brasilce

Santos-Dumonta s jeho iditelným balonem, projevil se geniální pol-ký

vynálezce Szczepanik o problému létání a plavání vzduchem
ke zpravodaji -Kuryera warszawského- v ten smvsl. že dle jeho ná-

hledu s balonem dosaženo už toho, eho vda lidská dosíci mže. totiž

nespolehlivé íditelnosti s celou tou tžkopádnosti a šíe praktickou

neupotebitelností letadla. Santns-Dumontovi mže se tebas i podait

pelett úeln a po své vli Stedozemní oceán a snad i Atlantický,

ale jízda taková nikdy nebude úpln v moci lovka. Pi balon jedná
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se UŽ jen O sestrojení tak silného motoru, aby každý proud vzduchový
pemohl. V tom leží další zdokonalení a celý problém. Jiným smrem
vtroplavby tak zvaným aviatickým (ptaího letu) jsou letadla mecha-
nická, jež by zastupovala letadla pr© lovka; a ta mají také své

tžkosti nepekonatelné. Szczepanik sám zabývá se ešením otázky

v tomto aviatickém (ptakoletném) smru. Jen že kídlo ptáka jest

organem tla jeho, pták je cítí, cítí každý jeho pohyb, závan vtru
a dle toho se ídí. lovk však vypomoci si mže jen necitelným, ne-

ústrojným mechanismem. Jakkoliv se tento mechanismus zdokonalí,

nikdy itelnost ptaího kídla nenahradí. Proto také i nejcvienjší
vzduchoplavec na nejdokonalejším letadle bude vždy vydán náhod
a zvli proudu vzduchového, v nmž ne vždy zachová rovnováhu, a

tudíž stále bude v nebezpeí. Szczepanik proto pravil, že teba dát se

pece jinou cestou než je smr aviatický, kídlový mechanismus. On
sám pokouší se o novou tuto dráhu. Zatím však ponechává si tajemství

svého objevu, až jej zdokonalí pro praktické použití.

Vloni vznikl v Nmecku po sjezde léka výbor na zkoumání
rakoviny, nemoci to, jež stále více se šíí ve všech zemích a pro

svou ošklivost a bolestnost vdu lékaskou zvlášt pobádá ku zkoumání
o povaze i odpomoci. Jen že dosud jak podstata tak i neklamný lék

unikaly duchu lidskému. Výbor zmínný zatím za první rok obíral se

snškou materialií vdeckých a statistických, jež vydá ve zvláštní

obšírné zpráv. Zatím nad snšku dosavadního vdní výbor nepokroil;

ale rozhled takový byl nutnou basí pro další bádání.

Nmecká „Reclamka'- dosud byla jediným zjevem ve svtových
literaturách. Jakkoliv i v jiných národech pokoušeli se o takové knihovny,

pece universálnosti a rozšíenosti Reclamových sešitk nedosáhla žádná.

A rozšíenost umožnila u „Reclamky" i pelivý výbr a láci její. jakož

tyto zase navzájem zprvu rozšíenosti jí získaly. Podle Reclamovy
„Universal-Bibliothek" hodlá nyní angl.-americký nakladatel londýnský
Howard Bell zaíditi nco podobného. Cena urena na pl pence za

2b stránek, tak že sešit o 100 stránkách pijde na 10 kr. Výbr bude
pelivý, pro lid, studentstvo a široké vrstvy urený: zábavné, historické,

vdecké spisy, klassické i moderní, ale vždy tak, aby nic nebylo

shocking, aby neuráželo. Na poátek vybráni: Plutarch, Browning,

Emerson, Odyssea, Vergilova Eneida, Napier (války Napoleonské). Kant,

Delitzsch at. Ureno na poátek vydání o 20.000 výtiscích, týdn
jeden sešitek. — U nás naše starší „Ústední knihovna'- zanikla, nynjší
„Svtová" se jakž takž drží, zdaž s obtmi i bez obtí se strany na-

kladatelovy^, nev^íme. Výbrem by se „Reclamce" vyrovnala, ale u nás

nikdy nemže dohonit lácí. Nebo po sto tisících a víc se žádný sešitek asi

nerozejde. A konen i lácí svou nezstává daleko pozadu za „Reclamkou''.

Další Nobelovy prémie udleny: z oboru snah míru zakladateli

„erveného kíže" švýcarskému H Dunantovi, jenž žije v pomrech
dosti stísnných, jak tisk evropský pi nedávných TOtinách jeho objevil.

Prémie Nobelova ho tudíž vytrhne. Cena literární pirena provencalskému
pvci Fr. M i s t r a 1 o v i:
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Zemeli: 2. íjna prof. J. B. Mašek, esky filologický spiso-

vatel, jeden z obhájc rukopisu Králodvorského a Zelenohorského

z boje rukopisného v letech osmdesátých. — 17. íjna slovinský spi-

sovatel Jakob Alešovec (nar. 1 842 1 na stáí oMeplý a v bíd
zhynulv ''v zemské nemocnici) povídky jeho oplývalv lidovým bomorem
a byly velmi rády ítány, vydával sám humoristický list slovinský

„Brenceljen". — 20. íjna Vojtch Vine. Starce v ský. redaktor a

vydavatel liberálních lista ruských ^Bibliotéka dlja tenija" (od r, 1850.)

„Svn Oteestva" (od roku 1856.), „Sovremennika", prvního nauného
slovníku ruského, jakož i humoristického „Uleje~; sám byl spisovatelem

historickým a na slovo vzatým slavistou a orientalistou. Psal svá díla

etná v ruštin, latin, nmin a franiné. Z jeho dl památnjší jsou:

^Galerie slav". ^Slovník starého slovanského jazyka podle kodexu
ostromirského"; etná jest ada jeho krátkých a struných mluvniek
ze všech možných jazyk, jeho „prvodí" po asijských krajích a

podobné. Literárn dležitý jsou jeho .,vzpomínky starého literáta^ (1888).

Zemel jako nejstarší žurnalista ruský (nar. I8I81. — 26. íjna zemel
v Lublani probošt kapitulní Dr. Lenart Klofutar (nar. lS19i boho-

slovv spisovatel Commentarii in N. Test. Svte listn bukv a j.)

Poátkem listopadu zemel na ostrov Visu Jovo Metliié, srbský

noviná a politik; stíhaný pro velezradu rakouskou vládou (1887— 1888
porotou osvobozen}, poslední léta žil na erné Hoe. —- Poátkem listo-

padu zemel násilnou smrtí v Americe eský spisovatel a žurnalista

Pavel Albieri. — 16. listopadu zemel v Petrohrad Konstantin

Step. Veselovský len akademie vd. vhlasný statistik a národo-

hospodá. — 22. listopadu tamtéž petrohradské university professor

Alexander Kovalevský (nar. 1840}, zoolog, v letech šedesátých a

sedmdesátých svými pracemi v subtilnjších otázkách obratlovc,

v embryologii koenonožc a jiných živoich badatel vhlasný a

první autorita vdecká v Evrop. — V Nmecku zemel 18. listopadu

na Strusnici u Lancutu v Bavoích nejstarší nmecký katolický žurnalista

Dr. Edmund Jorg. jenž nedlouho ped tím bvl se vzdal redaktorství

-žlutých lista- .,Hisíorísch-po]itische Blatter" Gíjrresovy spolenosti}!.

Byl historikem na slovo vzatým, jenž od r. 1852. nastoupil v šlépje
a úkol Gurresv, pejav i jeho „listv" ve své vedení. Jeho práce od
té doby nesly se pak už více duchem polemickým.

Z národního hospodáství. Parlament rakouský zaal opt
svým pekotným zpsobem s pilnými návrhy. Až ty odpraví, chystá

se k rozpotu, nebo k tomu jej pedevším pímti chce a musí vláda,

nemá-li znovu vésti státní hospodáství po § 14. Proto také vtších
zákonných pedloh nepodáno. Leda ti vynikají z bžného ma-
teriálu: oprava zákona živnostenského, pedloha o úlevách z levných
dlnických bytu, a oprava bursovního blankoterminového obchodu
obilního. Z opravdové práce a hospodáské a jiné zdá se na dlouho
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ješt není v parlament nic. V ministerstvech obou stát, jakož i anketami
dále se pracuje o stanovení sazeb tak zv. autonomního celního
tarifu, jenž sloužiti bude pi obchodním smlouvání jako základ dalšího

dohadu a vzájemných ústupk. Sluje proto také tarifem negocianím,
„tarifem smlouvacím", na konec pak smluvené se všemi sousedy sazby
tvoí „tarif smluvný". Jedná se tedy u nás stále ješt o stanovení

toho, co už nmecká vláda vydala. Hlavní umní nespoívá však v tom
tento autonomní celní tarif dobe sestavit, nebo podle nho se obyejn
tržba státu neídí, nýbrž míti uritý názor, kolik a s eho slevit až

pi skuteném smlouvání se sousedy. Jediný dobrý výsledek mže
míti dnes tento autonomní celní tarif, totiž aby byl hrozebnou odvetou
na hrozivý tarif nmecký, aby po nm bylo znáti, že i s námi bude
teba „smlouvat", že se zadarmo nedáme.

K odvtvím prmyslovým krisí postiženým pibyl z jiných píin
i cukerní prmysl, který pro velikou pepráci svou, nemže zboží

svého zpenžit na svtovém trhu. Eadí se tudíž k omezení výroby,

ímž se však prmysl pipraví o výhodu laciné produkce, leda že by
dle dohody kartellové nejslabší jednotky byly za náhradu odsouzeny
k zatímní stávce a silnjší závody za to pracovaly dále v nezteneném
množství. Omezením výroby o jednu tetinu v Nmecku a v Rakonsku
(tedy as o 9 milion metrák mén) krise by zas na as (ti, tyry
léta) byla zažehnána, objevila by se však znovu, ba nalézati bude na
cukerní státy ím dál astji a osudnji. Nebo i cukerní výroba šíí

se zatím ze zem do zem, a už nebude kraje, který by cukr sám pro

sebe aspo z njakého dílu nevyrábl. Svolána také na odpomoc krisi

zase konference na odstranní prémií vývozních a výrobních do Brusselu.

Le zdá se, že Rusko znovu se nepipojí, a tak státy prémiové pro

strach ped konkurencí ruskou také svých prémií ni veejných, ni

ukrytých nezruší. Leda že by i Francie už odhodlala se zmniti svj
protekní systém. Ochranná hráz prraj^^slu proti konkurrenci — kartelly

— ve zlých dobách zaíná se trhat, místo by se sesilovala. Tak po-

chybováno o tom, zdaž cukerní kartell, i zdaž železný kartell znovu
se ustaví. Nejsilnjší závody myslí si totiž, že by v dob krise nejlépe

se samy uhájily a menší soky své nadobro zniily.

Také petrolejová tžba haliská ocitá se v nesnázích. Nov
otevené prameny naftové v Boryslavi dávají tak veliké množství

nafty, že všecko oekávání pevyšují, a rakouští tžai nejsou ani

zaízeni na pechování takového množství, ani istírny na zpracování,

ani skladiš vývozních není; a co hlavního, není zabezpeeného tržišt

mimo íši. Haliský prmysl pohlíží na Nmecko jako na jedinou

možnou spásu, avšak tu bez podpory státu, jak praví, neobstojí v soutži

s petrolejem americkým a zvlášt ne ruským. Žádá tudíž na vlád,

aby vymohla mu snížení cla nmeckého a snížení sazeb dopravních,

ímž by snad pro blízkost tržišt se pece jen uchytil. Na zlevnní
výrobku na domácím tržišti se ovšem nepom}'šlí. Má se za to, že domácí

trh i pi levnjších cenách byl by jen o málo horlivjším konsumentem
než je dosud.
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O krisi nmeckého prmyslu, která jest intensivnjší než kdekoliv

jinde, vyjádil se nedávno francouzsky nár. hospodá Georges Villain

v paížském „Tempsu", že Nmecko ji pociuje tím tíže a nemileji,

ím mohutnjší byl rozmach prnij^síov}' v letech 18,96 až 1900. ale

pece prý neseslaben trh penžní a zbožový tak. že by nastati musil

všeobecný zástoj, za to však dvivost a bezstarostno st, jakou líí

nmecký tisk. jest neodvodnna. Malou krisi prožil nmecký prmysl
i po roce 1890., ale tak jako rozmach prmyslových let 1888—^1890

nebylo lze ani porovnati s rozmachem práv uplynulým, tak i oboje

pesílení jest znan rzné. V letech 1888—1891 spoteba kamenného
uhlí rostla ron o 50 milion metrických cent, ale 1895—1900 už

o 95 milion. Železniní ruch vstoupl v r. 1889 na 1"5 miliardu kilo-

metru-tun, v letech 1897—-1900 prmrn na 2"3 miliardy kilometr-
tun. Eíšská banka eskontovala smnek v r. 1890 za 5490 milion
marek ale v r. 1900. za 8763 milion marek. Toto zrovna horené a

nezdravé vzrstání a rozmnožování všech initel výroby i obchodu
považováno v Kémecku za normální a za trvalý stav blahobytu, který

stále ješt poroste. Kmeeká krise jest tudíž bolestnjší, znait roz-

arování a vystízlivní: výroba roku 1901 na všech stranách se zkracuje,

dlnictvo se propouští, zprv^u jen cizí, pozdji však i domácí. Úpadk
pibývá, ale pece ne tolik, aby katastrofy byly hrozné. Úpadky zstávají
pouze místními a pec jen ojedinlými. Otesy spsobené pádem banky
lipské a závodu kasselského, nebyly znakem, že celá budova se hroutí,

byla to místní jesenní bouka, znaící, že po bujném let blíží se zima
nmeckému prmyslu.

Jaký obrat vyvolala krise prmyslová na penžním trhu
v Nmcích vyliuje ruská „Torgovo-Promyšlennaja Gazeta". Nových
emissí, akciových v prvním pololetí r. 1901. bylo jen za 140 milion
marek, v pololetí 1900 bylo jich za 235 milion marek a 1899 za

252 milion marek. A to první pololetí 1901 ješt bylo jen zaátkem
krise, a v prvních msících krise vbec ani zcela patrnou nebyla.

V hypotených bankách úroková míra klesla se 7 na 5"/ot veejné
výpjk}'-, jež ped tím nebylo možno umístit (zvlášt komunální ne,

ale ani státní) nacházejí nyní vhodnou chvíli. Státních pjek uzaveno
také za pololetí 1901 za 540 milion marek, 1900 jen 121 mil. marek
a 1899 jen za 51 milion marek; obecních pjek smluveno 1901 za

247 milion marek, v pololetí 1900 jen za 192 mil. marek. Vypjit
dostávají i obce na SVaj na 4 a á^l^, díve pod 5o/o nedostaly. A také
jmenovitá cena s bžnou neliší se te tak jako díve. Kapitál zejm
se odvrací od prmyslu a plyne do nevýnosných sic ale jistých podnik
státních a komunálních.

O pvodu krise prmyslové v Nmcích podobn jako
Villain hovoí sekretá obchodní komory v Oífenbachu Dr. Arthur
Human (Handelsmuseum): Jest nezbytným následkem nmeckého pr-
myslového vývoje posledních desítiletí. Prmyslový rozmach byl
ohromný, vtší, než jaký kdy která zem svta v tak krátkém ase
prožila. Dlouho šlo vše bezvadn letem vzhru. Závody se množily a
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rozšiovaly. Eostla výroba ale i perstala. Sila a slabost ísémecka
položeny na jednu vážku: obávaný ale i bezmocný konkurrent, jakmile

nebylo komu a kam prodávati.

Má-li hospodáská rovnováha státu býti zachována, musí
též hodnota známek odpovídati pravé hodnot zapracovaných zásob,

to jest zem nesmí pedstírati víc kapitálu než má skutené uloženo
a uspoeno. Ale tu jak nedávno na schzi ocenil nmecký ministr

obchodu Míiller, spekulace zvýšila pravou hodnotu a 1 až l^/^ miliardy.

S jiné strany však dovozováno, že švindl byl ješt vtší; nebo ron
nenashromáždí nmecká výrobní vrstva víc než 1 miliard marek,
mohlo tedyv letech 1897

—

-iQOO býti vloženo ili emittováno oprávnn
jen za 4 miliardy marek, ale zatím emisse ty tch let obnášely

12 miliard marek, ili tikrát tolik, než kolik b^^lo správno a skuteno.
Tento líený kapitál pivodil též pád toho rozmachu, jejž sám zpsobil.

Všerakouský sjezd sociální demokracie ve dnech 2.— 7. listop.

ve Vídni konaný pinesl jí tedy nový programm a hladce odbyl i jiné

otázky, o nž íšskonmecká sociální demokracie pe se na svých
sjezdech už nkolik let a stále s nimi není ješt hotova. Tato hladkost

v Rakousku a spornost v Nmecku je snadno vysvtlitelná: u nás je

nkolik málo vdc, kteí vci rozumjí, a proto shodnou-li se oni,

ostatní kývnou; v Nmecku však vedoucích lidí je takové množství

a tak rznorodých, že na dlouhé doby vbec všecka zásadní shoda
z nmecké sociální demokracie jest vylouena. Mže býti jen mlelivé
podrobení nebo ústup beze slova ped hlasující ínassou, ale spor trvá

pod povrchem dále. Oprava programmu hainfeldského (z roku 1888)
nepijata sice zcela hladce, byly spor}-, a ba i znova komisi ku pe-
pracování odkázána, ale konen nový programm pijat. V návrhu
programm se dosti zjevn pichyloval k nauce Bernsteinov, že zásada

Marxova o stále rostoucím zbídaení lidu není pravdivá, že naopak
blahobyt širokých vrstev stále se šíí i vzmáhá. V osnov na konec
pijaté ponecháno však vlastn oboje: pímo zásada Marxova, nepímo
pak i náhled Bernsteinv, tebas znan zaobalen. Programm mluví

o tom, že proletariat roste a že roste i jeho vyssávání, že roste protiva

mezi mzdou a bohatstvím ili mezi zaslouženým dchodem a dchodem
darmo braným. Ale proletariat stává se zárove schopnjším k boji

(i proto, že si lépe stojí než dív, nejen proto, že je ho víc!) a po-

vinností jeho jest urychlovati podmínky, aby jedinecké vlastnictví pešlo ve

vlastnictví spoleenské, tím spíše, ježto výroba spoleenská stále více

zatlauje výrobu jednotlivcovu a soukromý jedinecký majetek stává se

tak vlastn zbyteným, ba škodlivým. ]\[yslí se ovšem jen majetnictví

prostedk výrobních, ne všechen jakýkoliv majetek vbec. Také se

mluví o spoleenské, vlastn družstevní (Genossenschafts-) výrob a

majetnosti. Hrubý kommunismus prvních let minulého sociálního vku
už zmizel, ale zmizel pomalu i onen všeobecný „kladderada", pevrat
a bankrot dnešního spoleenského ádu, a místo nho se vyznává po-

nenáhlý vývoj od jedineného ku spoleenstevnímu vlastnní prostedk
výrobních. — Na sjezde rokováno též o tom, jak postaviti se k budoucí
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smlnvní politice iše. Sociální demokraté pijali tu stanovisko nmecké,
ale jen proto, že jim je nadiktoval jeden z prvních duševních vdc
némeckých, marxista Kautský. Sami ze sebe byli by asi pijali stano-

visko až píliš se blížící dnešnímu industrialismu. Tak prohlásili se

naprosto pro volnou tržbu bez cel. leda pro pechod dopouštjíce

nkterá niirná cla výchovná, rozhodné však a pro vždy zavrhujíce

clo na potraviny. Sjezd poskytoval pro dnešní Rakousko zvláštní

vvmluvný dojem národní snášenlivosti a vyrovnanosti, aspo v zásad,

v praksi mén. Jednal vlastn jen dvojjazvn, nmecky a esky,
pouze zahájen a skonen byl ve všech eech rakouských (vyjma
charvatsky a rumunsky, nebo takových socialist ješt není); mimo
to mezi nmeckými soudruhy projevila se ne nepatrná podráždnost proti

eským, když tito zavrhovali mšácké nazírání sociálních demokrat
némeckých na celý ten uplynulý už „boj o naízení". Le i tak pece
véc urovnána vesmíru, a program národnostní se stanoviska individuálního

jest bezvadný, uskutenitelný a ke všem stranám stejn spravedlivý.

eští sociální demokraté zvlášt velmi horliv a drazn hájili své

stanovisko národnostní, nauily je tomu stále rostoucí ady jejich

odprc. — eho však ani rakouská sociální demokracie dosud ne-

docílila, to jest rolnický programm. Xávrh štýrských soudruh nepojat

do programmu, ale pece doporuen. Sociální demokracie není si tu

jista — její theorie se ástené na rolnictvo nehodí, a také jest pramálo
agitaním, aplikovat theorii o vyvlastnni na rolnické usedlosti. A
mšáckou politiku se pece soc. demokraté bojí dlat. Ale i s tou už

zaínají, vidí-li nezbytí, stojíce tvái v tvá lidu zemdlskému. Ovšem
pimíchávají do ní hodn radikalismu. Takovou jest i štýrská resoluce.

Lákadlem v ní má býti: rozparcellování velkostatk a vzrst spoleného
obecného jmní. Ze toto poslední jest krokem nazpt od nynjšího i

budoucího technického vývoje, socialisté asi nepozorují.

Školství, v" ústedí stavovské organisace moravského uitelstva

dobojován dne 2. listopadu zásadní boj se silným nádechem osobním mezi
-Starými" a „mladými". Zvítzili na celé áe „mladí". Xa oko sice

uzaven mezi frakcemi „kompromis" v ten smysl, že z každé strany

voleno bude po 10 lenech do výboru L"stední jednoty, ve skutenosti
však na celé áe zvítzili mladí, jejichž program byl vtšinou delegát
pijat za podklad budoucí innosti. Jakým smrem bude pracováno,
lze posouditi z toho. že zástupce „mladých" podal návrh, aby nad-
uitel Kadlák byl udán zemské školní rad pro e na katolickém
sjezde v Kromíži promluvenou, na níž mladí našli chlup — až za dva
msíce — a zárove aby každý uitel, který stane se lenem ka-
tolického spolku eských uitel na Morav byl ze spolk uitelských
v Ústední jednot združených vylouen. Zaznamenáváme oba návrhy
jakožto píspvek k správnému posouzení „pokrokového" hnutí, kteréž
stalo se v uitelstvu initelem smrodatným.
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Tvž den konána v Brn valná hromada katolického spolku

eského^ uitelstva na Morav, kteréž zabývalo se záležitostmi spolkovými

a projednalo návrh, aby na Velehrad byl svolán sjezd katolického

uitelstva slovanského.

V Olomouci založen katolický spolek nmeckého uitelstva na

Morav. Dne 3. listopadu konal schzi ustavujici, pi niž do spolku

pijato 50 len. Pedsedou je naduitel Schwammel z Nové ulice

v Olomouci, známv ze sjezdu nmeckých katolík v Olomouci.

Pozoruhodný posudek pokrokového hnutí v moravském uitelstvu

teme v „Rozvoji". Píšef asopis ten: „Velký význam v ohledu sociálním

i kulturním má i to, že na téže schzi (Ú. S. J. M 9./8.) uritými a

onravdovými rysy vystoupila vzájemná solidarnost uitelstva eského

a*^ nmeckého (ovšem liberálního). Podávají-li si uitelé eští i nmetí
pes krvavé národnostní boje ruce k jedné práci, k jednomu cíli, pak

vru inu tomu nesmí upíti dležitého významu ani skeptik zapísáhlý.

A tím mén smíme pustiti význam tohoto inu s oí my. nebo zdá

se býti tém už jisto, že v tom ohromném boji mezi názorem ke-
sanským a „vdeckým" v první front státi bude uitelstvo proti

knžstvu, hájíc a šííc v massách lidu nový svtový názor. Uitelstvo.

jak dnes se vci mají, nikdy již nepjde s knžstvem za jedním cílem,

aspo v jáde svém ne. Náboženské, respektive, kesansko-katolické

zájmy lidu našeho za pár jenom let, než vyme starší generace uitelská,

biidou uitelstvu hekubou. A zastaviti osudný pokrok a šíení se ideí

protikesanských v uitelstvu, nepodaí se nám nikdy; nebo lze íci.

že uitelstvo, a to práv v tch nejšikovnjších svých hlavách a nej-

vlivnjších, je tém fascinováno vdou. Nu a vda je pece s ná-

boženstvím úpln na štíru. O tom jest pesvden dnes každý mladý

uitel; nebo o tom pesvdují jej práv ti nejbystejší z uitelských

našich pedagogických spisovatel, kteí uznávají konen z kesanství

pouze vysokou cenu jeho mravouky. V Krista, Boha-lovka, nevím,

mnoho-li jich ví. Jejich kesanství — tof pouhý ^eismus. JednotHvci

mohou s námi jíti, jednotlivci mohou s námi zápasiti o reformu kato-

licismu, ale gros pjde svou cestou; vtšin budou snahy naše marným
pokusem oživiti a udržeti útvar odsouzený absolutn k smrti; nebof

tak hlásá se dnes ve všech „vdeckých" publikacích. A uitelstvu

schází dnes pece jen hloubka a dkladnost vzdlání, aby dovedlo

samo ve vtšin své rozpoznati a odsouditi tu „vdeckost" mnohých a

mnohých za filosofy pokládaných. Je to smutný fakt. jejž dnes pouze

konstatuji." Posudek zde citovaný správné vystihuje náladu v uitelstvu

pevládající a pesn zachycuje perspektivu, jaká otvírá se do bu-

doucnosti výchovu mládeže a kesanskému názoru osvtovému. Hnutí

zde trefn posouzené podceovati anebo nevšímavým pohrdáním od-

bývati rozmach duševní revoluce z nho išící bylo by híšnou ne-

prozíravostí.

U nás bohužel pevládá mínní, že náboženský výchov zabezpeen

a zajištn jest zákonem školským, jehož 1. § ukládá uitelm, aby

vychovávali mládež nábožensky mravn. Je- li k tomu uitel na prpravnách
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náležit uzpsoben, pipraven a kesansky vzdlán, o to se rozho-

dujíci kruhy nestarají. Nám stai, když jest na ústav u^itelském

náboženství" jako pedmt zaadn. Jak zcela jinak v Prusku peuje

se o to. aby náboženským výchovem uitelstva na prpravnách dána

byla záruka, že budou mládež vychovávat v duchu kesanském. Dne

1. ervence 1901 vydal pruský ministr vyuování nový status pro

uitelské ústavy, v nmž pro šest roník náboženství má pidleno

21 hodin — kdežto u nás je 10 hodin! — Dále ustanovuje stutus, že

kandidáti látku uebnou z pedepsaných uebnic náboženských voln

vypravovati musí; ve dvou ronících vykládány jsou pravdy náboženské

dle katechismu a od kandidát žádá se i doslovná znalost textu, jakož

i porozumní slovné i vcné. Ve tech nižších ronících zabývají se

kandidáti tením nedlních a sváteních' evangelií výkladem hlavních

slavností roku církevního, ímž obeznamováni jsou s nábožensky-

praktickým životem. Taktéž musí býti chovanci dobe obeznámeni

s obvyklými modlitbami v kostele, škole a domácnosti. Dále — a

to iest zajisté velice chvályhodné — obeznamováni jsou kandidáti

ze životy vynikajících svtc, zejména tch, kteí jsou zvláštními

patrony diecésí a církve. Ve zvláštním roníku vnovány jsou tyi
hodiny týdn liturgice, vro- a mravouce a v posledním roníku

obeznamují se kandidáti s podstatou djin církevních. — Tak se stará

protestantské Prusko o náboženský výchov na ústavech katolických.

Rovnž o tlesném treste soudí se v Prusku zcela jinak než a nás.

Bývalý ministr kultu Dr. Bosse vydal pro pruské školy výnos, jimž

se tlesný trest za jistých podmínek ve škole obecné dovoluje. V dob,

kdvž vydal naízení to, vypravoval ministr ten: „Jako osmiletý hoch

dostal jsem od svého výteného uitele Kleinerta ránu rákoskou pes
záda, která mne velmi bolela. Byl to trest, že jsem neustále mluvil —
mluvil jsem v nevas a na nepravém míst. Rána tato byla bolestná,

ale pedagogická, zcela oprávnná a utkvla mi v pamti po celý život

až do mého ministerství. Mohu íci. že mi byla pravým požehnáním

a peasto jsem si na ni vzpomnl." — O požadavku, že by uitel,

díve nežli žáka vyplatí, ml dožádati si svolení editelova, vyjádil se

ministr: „Zda výplata rákoskou byla by možná a úinná, kdyby se byl

uitel musil díve ptáti editele ? Anebo má se zapisovati tlesný trest,

který pedagogickými okolnostmi jest pikázán, neškodí a pece velice

psobivý jest? Pro by uitel zapisoval, když ku konci hodiny tebas

už dávno zapomene, že dal na pamtnou chlapci, který této kázn jest

poteben?" U nás by arci oba zde uvedené výnosy zpsobily hrozné

zdšení všech „osvícených" vychovatel a ministr. kter5'ž by se odvážil

k takovému „zpátenictví", nemilosrdn by prohlášen byl za klerikal-

ního tmáe nejhrubšího zrna. Pro asi u nás. kdež pece pruský vzor

bývá ve všem napodobován, v témto smru neídíme se píkladem státu,

jehož školská soustava našim pedagogm byla a je vzorem píkladným?
Školský zákon eský letos schválený snmem zemským dosud

nebyl císai pedložen ku schválení proto, že vláda dosud nenašla pramen,

z nhož by se dal uhraditi náklad.

HUdk». 59
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Nedostatek uitel na stedních školách trvá již delší

dobu. V minulých msících bylo na stedních ústavech obsazeno 315
míst. a krom tch ješt pes 20 míst systemisovaných nemohlo býti

obsazeno proto, že není kvalifikovaných kandidátu. Zvlášt v oborech

jazykovvch pak pro vdy pírodní a mictví schází uitel. To mlo
za následek, že nyní opt fakulty filosofické vykazují znanjší návštvu.

Tak zapsáno pro zimní semestr 1901/2 na eské universit v Praze

2588 poslucha ádných. 315 mimoádných a 21 hospitant, celkení

2924 poslucha. Z tch navštvuje fakultu bohosloveckou 124 ádných,
1 mimoádný; právnickou 1554 ádných, 181 mimoádných; lékaskou

281 ádných, < posluchaky ádné. 9 mimoádných a 6 hospitant;

filosofickou 569 ádných, 19 posluchaek ádných, i 13 poslucha
mimO' u'.^ '^

.' 11 posluchaek mimoádných. Na eské technice

pražské zapsáno do konce ádného zápisu i291 poslucha.
Cenu zvláštní za vdecké práce udlí eská zemzpytná

spolenost v Praze. Clen oné spolenosti professor Šimla z'Plzn daroval

totiž 800 K za tím úelem, aby stejným dílem ndmnny byly vdecké
popisy zempisné eských Brd a Vysoiny esko-moravské. Zprávy

informaní udluje tajemník Jindich Metelka v Praze, II.. Jená
ulice; realka

Za látku poradní pro písti zemskou konferenci uitelskou v Cechách

navrhuje pražské uitelstvo následující: 1. Obecné školy mají býti úplné

odloueny od škol mšanských po stránce správní. 2. Má-li obecní

škola nkolik odboek, butež zízeny dv školy samostatné. 3. Zapsáno-li

do tídy 60 žák, budiž odboka zízena 4. Prázdniny mají býti položeny

do ervence a srpna. 5. Vysvdení školy obecné opravuje žáka žádati

o pijetí do stední školy bez jakékoliv zkoušky. 6. Hoši mohou s dívkami

spolen býti vyuování ve škole obecné. Dále žádá se zavedení výlet

pouných, oprava kreslení, akademické vzdlání uitel, nový ád
disciplinární, ochrana uitelstva ped veejnými útoky, veejné tabulky

quahfikaní. zastoupení v zemské školní rad, lepší zastoupení v okresní

školní rad a inspektoráty pro školy obecné.

Novinami prolétla zpráva, že tyto dni bude promován první
doktor inženýrství. Poátkem letošního studijního roku nabylo

totiž platnosti naízení ministra vnitra o rigorosních zkouškách doktorátu

technických vd. pro kteréž vydány píslušné instrukce. Kandidát musí

písahou potvrdit, že disertaci sám sepsal. Práce ta musí býti sepsána

ve vyuovací ei dotyné techniky a pi promoci skládá doktorant

následující slib: „Slibuji slavnostn, že budu si vážiti vždycky technické

vysoké školy, která mn udlila akademickou hodnost doktora technických

véd a že se budu snažiti vždycky podporovati, se moje síly budou,

rozvoj technických vd."
Š k d 1 n i konference rodiv, o nichž jsme kdysi uinili

zmínku, byly okresní školní radou vídeskou zakázány. Bylo by velmi

zajímavo slyšeti dvody, kteréž pimly školní úad, že vydal tento zákaz.

Zásadní a velmi dležité rozhodnutí vydalo ministerstvo kultu

dne 1. záí 1900 . 23.624. Dosud bylo všeobecn uplatnno mínní, že
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místní školní rada je „domácím pánem'' ve školní budov. Ministerstvo

ve zvláštním pípad v.šak rozhodlo, že místní školní rada' je toliko

dozorím organem a že nenáleží v obor psobnosti její povolovati, aby

místQo.stí .školních bylo užíváno k úelm jiným nežli školním.

Jak si mnozí novodobí „také kesané" pedstavují náboženský
výchov, když nechtjí dítkám dovoliti úastenství pi cvieních ná-

boženských, tžkf) uhodnouti. U nás na p. brojí se proti tomu, že déti

mají choditi do kostela tikráte v týdni v letních msících. A proti

velkononím exerciciím duchovním na stedních .školách jest odpor

všeobecný. Protináboženský smr nabývá pevahy všude. Již i v Nmcích,
kde dosud mají školu náboženskou, podobné lze stopovati stopy proti-

náboženského smýšlení ve správ školské. Maliký obrážeek na doklad.

Svdomitý uitel v Gelsenkirchen dítky vodil pravideln na mši

svatou. Kterési dítko nekonalo svých povinností náboženských a uitel

neposluchu pokáral mírn. Otec onoho dítka však žaloval na uitele

u pedstaveného úadu školního a tam vysvtleno mu, že uitel sice

musí do kostela, kdež má na dítky dozírati, ale že mu nic po tom
není, chodí-li dti do kostela. Byla mu udlena dtka a pohrozeno zárove
písnjším trestem, kdyby se nco podobného opakovalo. Taková „nábo-

ženská" škola snad by se zamlouvala i jinde všem tm. jimž výchov
dítek pesn katolický jest poblouzením duch.

Zajímavý fakt zjistil jistý uitel hamburský. Dokázal pesnými
dotazy, že mstské dti znají divadlo, koncerty, výstavy, musea, bazary,

domy obchodní, vbec všechny vymoženosti novodobé pakultury mstské,

ale základy veškeré vzdlanosti, názor vcí pírodních a ruchu pírod-
ního neznámy jsou jim a nejasné mají pojmy o vcech nejobyejnjších,

o nichž v mst nebývá ei. Kuchyskou výstavu na p. vidli pe-
mnozí, ale jak chléb se hotoví, netušili. Krmení dravc ve zvinci
zpsobuje mstským dtem požitek veliký, ale jak vlaštovka potravu

lapá, jak vrabík sbírá si zob. co pijí, povdti neumí. O pemnohých
vcech nemají vbec žádné pedstavy. O vcech nejobyejnjších ne-

mají pojmu. Znají tisíce slov. ale nic více než slova bezobsažná. Vždy
napoítal ze 120 dítek 10— Gletých 49, které:^ nevidly orby; 58 z nich

nevidlo .stádo ovec, 70 netušilo, jak rostou fialky, 90 neslyšelo slavíka,

89 nevidlo východ slunce, 33 nevidlo západ slunce. Není to divná

kultura?

Proto chvály zasluhují uitelé, kteí zavádjí pstování kvtin
dtmi školními. V Nmecku je to již hcKln rozšíená vzdlávací

methoda. u nás iní se misty skromné pokusv. Tuším i v Brn dávají

nkde erstv zasazené kvtiny žákm k domácímu ošetování, pozdji
se rostliny vystavují a kdo nejlépe ošetoval kvtmy, bývá odmnn.

Spolenost pro sociální v v chov lidu založena v Paíži.

Za úel s! vytkla šíení vzdhíní. popularisování umní i vdy. vše-

stranné povznesení nejširších vrstev lidu. Podnt k založeni spolenosti

vyšel z kruh francouzských uenc, politikv a spisovatel, jimž

v ele stál bývalý ministr spravedlnosti Leon Bourgeois, jenž také

zahájil prvou schzi a vytkl cesty, které nová spolenost bude sledovati,

5y*
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aby mnhla luštiti otázky spravedlnosti a práva, pomáhala organisovati

práci a vychovávala v lidu cit pro solidaritu, spravedlnost a právo,

kteréž mají oživovati veškeru existenci národa. Již ve školách musí
býti tyto ideje šíeny a proto jest nezbytnu, aby tvoily ást vy-
chovávaciho a vyuovacího programu a ádu školního. Spolenost bude
pounými spisy, pednáškami a praktickými prostcdkv psobit co
nejvšestrannji na duševní úrove dlnického lidu

Poteba katolických universit šíí se tím více, ím rychleji

staré university nabývají rázu ústav nekatolických. Jediná universita

frýbrská již dávno potebám katolík nedostauje. A tak ujímá se

myšlenka, zíditi druhou školu vysokou v Hollandsku. Zatím tam zízen
universitní spolek, kterýž tiskem i živým slovem bude myšlenku
propagovat a sbírat fond universitní. Aby zízení se umožnilo co nejdíve,
podporovati bude spolek universitní vdecké práce katolických uenc
mladých, aby zabezpeil uitele pro budoucí vysoké školy katolické.

Jak se zneužívá školy k ú e 1 m o d n á r o d o v a c i m. ukazuje
Itálie v Albánii. V rozpotu ministerstva vnitra paraduje položka:

200.000 lir na ,,královské školy" — v Albánii. Aby totiž vliv uplatnila

a lid tamjší {)ovlaštila, zakládá italská vláda italské školy v Albánii,

jichž jediným úelem je zvlaštní Albáncv. Ostatn pro podobné
doklady zneužíváni školy neteba choditi až do Albánie. Máme tuho

býlí více než zdravo doma.
Uitelstvo francouzské, arci liberální, dnhodlo se na tomto

programm: Základní ideou vyuování mravouce butež spravedlnost

a bratrství; zárove bud* kladen základ ku pstní snášelivosti i k cizímu
pesvdení — ovšem vyjímaje katolické! Pi vyuování zempisu a

djepisu draz budiž kladen hlavn na to, kteí národové byli a jsou

dle své kulturní hodnoty nejpednjší a mli nejvtší vliv na vývoj
kultury, zejména v zápase o právo a svobodu. Klerikalní vliv —
t. j. náboženství katolické — úpln budiž vylouen ze všech škol a

vyuování vtškeré aby oištno bylo .od rázu klerikalního, t. j. kato-

lického, jmenovit vyuování mravouce. — Zde ináme dkaz^ že naši

„mladí "^ ve svých programmech jenom papouškují po francouzských,

zednástvím úpln proniknutých uitelích liberálních.

Uitel ministrem u nás v dozírné dob asi nebude. Za to

v Dánsku uitel Gh. Stadii roku 1887. zvolen byl poslancem do íšské
rady dánské, stal se tam vdcem levice, byl pak jmenován státním

revisorem a konen uitelství zamnil za ministerské keslo. U nás

mnozí se domnívají, že uitel by neml býti ani poslancem zemským.
Koedukaci ili výchov pospolitý zavedli v Badensku a výsledky

jsou prý dobré. Na v.šech realkách studují hoši i dívky spolen a

dosud nebylo slyšet ani jediné stížnosti. A co to bylo kiku, že ve

„staré" škole dti od nejútlejšího mládí nebyly oddlov;inv a sob
odcizovány. Tož i stará doba mla mnohé dobro.

Ve Frankfurt letos slavnostn otevena akademie [>: u v t- d u

obchodní a sociální, ^ímž poet ueliš vdeckých opt rozmnožen.

Doufáme, že nová tato instituce vdecká brzo i u nás zdomácní.
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Na osmém mezinárodním sjezde hygieno-demografickém v Paíži

konaném bylo doporuováno, aby ve školách žáci nesedli po celý rok

na témže míst, nýbrž po 8—^14 dnech aby mnili místa. Ze tím

školní zdravotnictví velmi získá.

V Nmecku uzákonno služné dob pimené professorm

stedních škol. Hlavní zásluhu získal si v té vci Dr. J. SchrOder

z Kielu inností novináskou a spisovatelskou. Vdní uitelé sebrali

mu estný dar 100.000 marek. Vzácný zajisté zjev!

Obor ženského studia neustále se rozšiuje. I na vysoké

škole zemdlské ve Vídni letos zapsána první posluchaka Ljubica

Chorošilova z Charkova na Rusi. Dívka l^letá maturovala na domácím
gymnasiu, s povolením ministerstva poslouchá pednášky jako hospi-

tantka. Není pochyby, že budou brzo píkladu si. Choršilové následovati

jiné dívky a tak nebude znenáhla žádného oboru bez žen, theologii

vyjímaje.

Vojenství. Co jest silnjší, válená lo i pobežní
^

baterie? Vítzný a rychle ukonený boj lostva spojeneckého proti
]

Taku-pevnstkám, ml ilou diskusi v ruské vojenské literatue v záptí,
j

jsou-li nynjší pomoská opevnní zdatnjší modern vyzbrojených
j

válených koráb nebo bude-li zapotebí', pevnosti ty vydatnji pe-
|

stavti. To jest zajímavou otázkou pro nás Rakušany, aspo co se

Pulje a Kotoru týká, zárove pak otázkou eminentn hospodáskou,
I

nebo podobné pestavby vyžaduji otromných finanních obtí. V této J

stati dovoluji si hájiti pobežní pevnstky a jehkož bude protivné
j

dvody vyvraceti, poznáme tak i mínní protivník. ,

*

Lostvo nemže býti pevnústkám tou mrou nebezpené jak ***

protivníci rozhlašují, nebo a tžko je stíleti po cílech tak hybných
j

jako nynjší lod, nesmíme zapomenouti, že i z lod, je-li v pohybu, '

tžko úinn páli<i. Mají-li lod vážných úspch docíliti, jest nutno, i

aby již ped stelbou na blízku pevnstky zakotvily. V tomto pádu
jest samozejmé, že pi stejném potu dl, pevládá pevnstka, z ehož "

následuje, že musí lostvo docíliti pevahy aspo tím, že soustedí na
:

míst více dl, t. j. mnoho lodí zakotví na pomrn malém prostoru
;

(Anglie ped Alexandrií). Takové sousteování lostva dje se v do-
]

stelu pevnstek a jsou-li k tomu kladeny uilny (výbušné látky pod
bladinouj, stává se náramn nebezpeným. Kdykolvk v poslední dob
bojovalo lostvo proti pevnústkám, všude se ukázalo, že pevnstky

j

nebyly vbec poškozeny, lostvo utrplo znaných pochroumání i ztrát. I

Boj musel býti ve všech pípadech proveden a zakonen ze strany
|

pozemní, vojskem vylodným. Tak stalo se ve válce ínsko-japonské,
\

španlsko-americké u Kuby a konen u Taku. Z toho by následovalo.
j

že vc nestojí pro pevnstky nepízniv. Na tloušku hradeb se jen '

spoléhati bylo by ovšem pošetilým, nejlépe chrání dobe míená stelba, i

v tom ohledu nutno nepetržit zlepšovati. Hlavní výhoda pro pevnstky i

spoívá v tom, že jsou tak stavny, aby je bylo co nejmén vidt, !
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kdežto lo ukáže se na vod celá, nekrytá. Opíraje se o zkušenosti^

specieln pi dobývání Taku-pevnstek získanj-ch. píše zpravodaj ruskéha
^Invalidy" o tomto themat následovn:

„Jest vbec tžko initi si taktický úsudek na základ zkušeností

nabytých v bitkách o Taku-pevnstky, ale jest zhola nemožným initi

tak ve prospch lostva. Nejprve dlužno zjistiti, že byly pomry pro
útoící nad míru píznivé, tak že i v kruzích vojenských zavládlo

domnní, jakoby již pouhá pítomnost válených lodí a dlových lun^
jimž se podailo do ústí Pejiha vniknouti, postaila, aby se pevnstky
vzdaly. Tomu bylo arci zcela jinak. Již ped vypuknutím války byly
nkteré lodice s dorozumním ínské vlády vnikly do Pejiha a stály

v as útku již v zádech nepátelských pevnstek. Skladišt na munici
tchto pevnstek nebyly ale od západu ani dost málo kryty, a to se stalo

osudným. A pece, kdyby nebylo opevnní Taku-pevnstek tak mizerné
bývalo, snad by se ani hlavní útok na íslo 4 nebyl zdail. Vylodné
mužstyo pišlo totiž na suchou strouhu, do níž íané stíleti nemohli,

a pak ješt najde most pes pikop neporušený, vypáí vrata, u tu

teprv páleno na n kartái z jediného dla, ovšem již pozd. Jak pak
kdyby se byl útok nezdail? Tu byly by dlové lodice zstaly jedno-
duše odíznuty. Jak tžko se provádí útok na vod. dokazují škody
zpsobené lodím, z nichž uvedeme jen lodi ruské. Palba zapoala
o 12 hod. 50 min. z poledne. Již jednou z prvních ran ínského
8 cm. dla byl stžen „Giljaku" ustelen. Tísky zabily ti muže a
poranily poruíka Bogdanova. O 1 hod. 15 min. prorazil šesticoulový
projektil stnu téže lodice, vybuchl v prázdné komoe na uhlí a po-
škodil stny, dvée a nkolik vytápcích rour. Touto ranou byli dva
muži zabiti a šest poranno. O 1 hod. 30 min. trefen „Griljak'' po
tetí. Koule prorazila stnu pl metru pod vodou, vnikla mezi munici
a pivodila výbuch asi 130 náboj. 5 muž bylo usmrceno. 38 ranno,
poruík Titov popálen. Mimo to poala lo hoeti. To znázoruje s do-

statek krušnou situaci lod již po tetí rán a pi tom nebylv podmínky
pro íany píznivé. Mli toliko 33 dél (19 rychlopalných) proti 48
(37 rychlopalných) a mimo to mínila se posádka hned od poátku
vzdát. Ze všeho toho následuje, že byly pevnstky slabé a špatn
hájeny a že je sic teba pevné stavby a hlavn dobrých dl, ale že není

teba se báti, že by naše moderní, výtená opevnní tak hned podlehla.

Užívání kol ve vojšt. Dosud obstarávala ve válce výhradn
jen jízda službu ordonanní; nyní. kdy ukázali se cyklisté k službám
takovým schopni, sejmuto tím velké bím z beder jízdy.

Rakousko i Nmecko chovalo se proti kolm ponkud zdrženliv,

a v poslední dob již i u nás se ho pi manévrech hojn užívá.

Itálie postoupila o krok dále, co se týká využitkování kol, a upotebuje
mimo jednotlivých jezdc již i celé setninv na kole. V celku mli
tam dosud ti setninv cyklist, a sice u 4., 5. a 9. pluku bersaglier.

Tato oddlení se úpln osvdila, tak že zizují se další setniny, které

ale obdrží kola skládací, systému Melli-Bas.si. místo dosavadního systému
Carraro. — Vdí úlohu na poli vojenské cyklistiky má dosud Francie.
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Tam jest celá otázka již od roku 1892. reglementarn upravena a

existují celá oddlení cyklist již od r. 1895.. opatena skládacími

koly systému Grérardova. Pes píznivé relace, a a komora již dávno
25 setnin cyklist povolila, nedošlo dosud k jich sestavení.

Po píkladu Francie zídilo Rusko v poslední dob vtší oddíly

cyklist, opatených koly Gérardovými. Jednotliví jezdci jsou již od

roku 1891. u pších pluk pidleni a posledn též i pro pevná místa

systemisováni.

V Anglii, kolébce cyklistiky, nedošlo dosud k pevné organisaci.

(Eoku 1871. použito duté ocele místo železa a deva. r. 1884. sestaveno

nízké kolo s etzem, roku 1889. zavedení dutvch hadic a roku 1890.

pneumatiky.) V as manévr má Anglie 10.000— 15.000 vycviených
jezdc a do Transvaalu posláno celkem 8 dobrovolnických setnin

cyklist ''setnina po 12" mužích).

V Belgii pozstává kmen pro jednu setnin u. která s o manévrech
doplní (r. 1899. a 1900. cviila v ležení Beverloo). Pi pevnostním

manévru u Namuru bylo použito cyklist k prozkoumání baterií a

jiných ástí nepátelské posice, a sice s dobrým úspchem. Xyní zavádí

se nové kolo skládací po 265 fr. a jsou pi tchto kolech zavedeny
hadice z pevného tkaniva místo dosavadních kauukových.

Ve Švycarech docíleno pkných úspch v jízdních kursech

v Basileji a v Bernu. Za to jsou zkuseno.sti z manévr špatné, nebo
panovalo nepíznivé poasí. Dále vyšlo na jevo. že amatéi se daleko

tak dobe neosvduji. jako muži vojensky vycvieni.
Ve Španlsku zavádí se ministerialním rozkazem u každého

pšího pluku a u mysliveckých prapor jednj^ sekce cyklist (8 u pluku.

4 u praporu
; aby se tito lidé tak asto nevystídali, berou se k tomu

samí poddstojnici.

Švédsko vypsalo konkurenci na dodávku nejúelnjšího kola.

Mezi všeobecnými podmínkami jsou uvedeny: velká trvanlivost, lehké

rozebrání, dobrá brzda a pístroj k lehkému pipevnní tlumoku.

V Zaponsku zavedena kola již po delší dobu a pozstává pro

výcvik zvláštní kurs v Tokiju. Posledn podniklo oddlení pod velením
majora Uzava projíždku z Tokija do Funa-Baski a prnyedlo cestou

nkolik manévru. Vyjelo se o 8 hod. 30 min. ráno a pijelo o 9 ho-

dinách veer. Kola jsou stavna dle návodu prince Kanina.
Qo stojí válené tažení jihoafrické Angliany o tom

podává „Army and Navy Gazette^ tyto doklady. Do 1. íjna m. r.

bylo odesláno do jižní Afriky 8012 dstojník a i 95.650 muž. dále

152.200 zvíat. 425 dl a SbO.OOO tun potravin. Koncem msíce vy-
stoupila tato ísla na 262.000 muž a 182.000 zvíat. Pi stavb drah
a opatrování rozboených tratí zamstnáno bylo v zim na 18.M00
zákopnik a pomocného vojska a bylo zízeno vtším dílem prozatímn:
82 mo.st, 84 prkop a 112 km. železniní trati. Minulého roku bvla

železnice nemén než 125kráte Bury rozboena a provozování vozby
zastaveno. Do oranského státu a du Transvaalu bylo v téže dob
45 milion porcí mužstvu a 20 milion porcí obroku odvezeno. Od
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íjna minulého roku ale uplynulo zase 7 msíc a poet vojska ješt
stoupl. Lze se snadno domysliti jak ohromné sumy válka tato pohltila

a je.št pohltí.

Pancéové vlaky v jižní Africe. Akoli se tmto novým
váleným strojm na bojišti jiho-africkém mnohá nehoda pihodila,
akoli Barové nkolik jich u Chieveley a Kimberley pivedli k vyšinutí

a ztroskotání, pece se drží Francie tohoto projektu a Anglie buduje
nové pancéové vlaky. O tomto novém stroji váleném psalo se zejména
v Anglii mnoho špatného a málo dobrého. Není divu. v/.dyf tak bez-

úeln, jak užívali v prvním ase války svou „pchotu na koních",
tak užívali i pancéových vlak. Teprve když spojení etapní stávalo

se vždy delším a delším a když Burové hlavní svj zetel brali k pe-
rušení tchto spojení, nastala sama sebou nutnost ochranných prostedk
proti tm malým, niícím oddílm, nutnost pancéových vlak. Nynjší
pancéové vlaky pozstávají z jednoho obrnného parostroje (obrnní
vztahuje se jen na citlivé souástky) a ze sedmi dílem krytých, dílem
otevených voz. Co hybná síla jest lokomotiva umístna uprosted a

k obran sloužící vozy na obou koncích. Tyto dva vozy jsou otevené
vozy na uhlí, ze všech stran obrnné a opatené stílnami pro pchotu
a dvma dly Maximova. Krom toho vezou sebou elektrické reflektory.

Vedle tchto voz pipoután vz zcela podobný s dvma 12 lib. dly,
jen že dla tato jsou v jakémsi výklenku, aby mohla pálit i podél

vlaku. Ostatek vlaku skládá se z vagónu s dstojnickým oddlením a
ze dvou voz nákladních pro aparát telegrafický a materiál ku stavb
železnic. Tender obsahuje v sob prostor pro topie, strojníky a uhlí.

Na hlavních stanicích jest vždy nkolik obrnnvch voz i s posádkou
k disposici a když je teba obsadit dležitá místa trati, zavleknou se

vozy tam a nechají stát, kdežto pancéový vlak patruluje mezi nimi
sem tam. Kdekolvék na trati zastaví, pipne dráty aparátu k telegraf-

nímu vedení a již korresponduje. Moíno poslat v pti minutách všecky
'^^^^y jtídné trat k ohroženému místu, když to ernoši zavas prozradí.

Posádka obná.ší pouze 29 stelc a mezi tmi 8 pionýr k správkám,
dále 3 telegrafní dlníky, 4 strojníky, 1 2 pšák a 2 burse. Dva dstoj-
níci velí celé výprav, k níž se druží 10 dlostelc se svými 12 lib.,

rychnopalnými dly. Úastník takové výpravy vypravuje: „Vskákali
jsme o 4 hod. 30 min. odpoledne do vlaku a byli za pl hodiny z Pretorie

na sklonu mezi Dasppoortem a Wonderboomem i Pietersburgsk^ tra),

kdež již jiné dva pancéové vlaky ekaly. Shromáždila nás tu zvst,
že oddíl burský kižoval tra blíž Hamans-Kraalu. od východu k západu.
Viljoenovo burské komando mlo se toho asu nalézati u stanice Pienaars-

River. Pietersburská tra vede od Pienaars-Riveru do Waterwalu mezi
íkami Aapie a Pienaar Když jsme odjíždli, pravilo se nám. že se

pancéový vlak poruíka Westmacofta práv s nepítelem utkal. Za
krátkého jihoafrického soumraku projíždli jsme práv stanicí Water-
walem a stojíce na stupátku dstojnického vagónu, obdivovali jsme se

krásné komet na západním nebi. V Hamans-Kraalu ekal na nás

dstojník generálního štábu a dle jeho rozkazu mli jsme zde ekati
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na pancéový vlak is. 7, tak že byii teJ na blízku ti vlaky k disposici.

Pechod Viljoenv oekáván šest anglických mil odtud u Hiímans-

Kraal-Siding. Bylo naízeno, aby vlak is. 7. stehl tra mezi Wat+r-

walenoi-Hamans-Kraalem. ís. 1. mezi Hanians-Kraalonpi a Pienaars-River.

konené náš vlak ís. 3 od Pienaars-Riveru až nad Hamans-Kraal-

Liding. Stráž v pedním vagónu u dl za noci není žádnou malikostí.

Dstojník tu sedí a pozoruje nepetržité blýskající se koleje ped sebou,

abv vidl, neni-li tra perušena, zatím co stráže na levo a na právo

každv ker pozorují a dla k výstelu hotoví. Jsou to okamžiky velkého

napjetí. Konen dojeli jsme uritého místa a po krátkém rozhledu

nastoupil vlak cestu zpátení a ve vagón na druhém konci starají se

te o naši bezpenost. Ale bu bvlv naše informace špatné, aneb si

to Burové rozmyslili — nepihodilo se nic."

Rusko v Asii. Rusko se v Zabajkalsku. Amursku. na Sachalinu

a na pobeží Tichého Oceán i již náležité upevnilo. Širý tento kraj

ovládá generální gubemátor. generallajtnant Grodekov s celým štábem

dstojníku a úedník (12 generál, 60 dstojník. 13 vojenských

topograf. 26 vojenských a 191 civilních úedník. V území rozloženy

jsou dv> armádní sborv, a sice I. sibiský v Nikolsk-Usurském. velitel

generallajtnant Lenevi a II. v Chabarovsku, velitel generallajtnant

Kaulbars. Každý sbor ítá ti brigády stelc, brigádu jízdy, brigádu

dlosteleckou, sbor zákopnickv. hradebnickv a vozataj ský. pak nkolik
setnin kozák a létací komanda. Kvantung a Port Arthur mají svou

zvláštní posádku ítající as divisi pší s etnou jízdou a délostelectvem.

Nynjší posádky v Tjentsinu a Pekiníru nejsou v to poítány. Sibiské

lostvo pod viceadmiralem Skrvdlovem ítá 34 lodí se 123 dly, 34
torpédových lodic a 6 ledokol. Do konce tohoto roku bude mít Rusko
ve východní Asii* 7 lodi linijních. 7 pancéových kižák, 5 obrnných
kižák, 2 pancéové dlové lodi. 4 neobrnné kižáky. 3 dlové lodice.

3 torpédové koráby. 20 torpédových lodic pro vysoké moe a 7 pro

pístavy Ve tinském zálivu byla v poslední dob 'do 1. kvtna) celá

ada ledokol v innosti Ledokol ,,Jermak~ plul do Revalu a vyprostil

ce.stou dva zamrzlé koráby. Ledokoly „Luna" a ,,Zarje~ udržují spojení

mezi pístavy ve finské zátoce. Ledokol „Vtoroj" zastává službu pístavní.

Dlostelecký ledokol -Puskarj"' obstarává spojení mezi námoními
o ^Pomošnik- láme led v okolí Kronštadtu.

Ruské dlostelectvo ítá dosud 16.5 batterií ve stavu

váleném, totiž po osmi dlech, což iní 1320 dl; krom toho 32 jízdné

batterie o 6 dlech = ! 92. tedy celkem 1.512 kus, rozumí se jen

polnihf) materiálu. Máme však jen ve tech pohraniních okresích

(Varšava. Vilno. Kijev; i s hmoždíi a houfnicemi již 1872 kus i

s potahy. Vru znaná to íslice.

Alpští myslivci v Itálii dokonili skvle svá zimní cviení.

Dostoupilo se výše až 2000 metr a tam táboilo se v zim a snhu,
dílem pod dvojitými stany a dílem v snhových boudách. Teplota ve
stanech obnášela -\-b'' C. v boudách — 2" C. pi zevní teplot — 10° C
Xeonemocnl prý nikdo.
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Národní obrana v erné Hoe. Branná moc knížectví

spoívá v systému miliním. Vojenské oddíly sestaví se teprve pi
vypuknutí války, kdežto v as míru není nieho krom kádr, knížecí

tlesné stráže a štáb pro vyšší komanda. Každý .schopný muž od
18 do 60 let jest vojákem a tídí se celv ten kontií^ent na dv výzvy.
První výzva (od 18 do 40 let) ítá asi 4Ó.000. druhá (od 40 do 60 let)

|
30.000 muž. V míru existuje: ministerstvo vojenství, štáb jedné gardové,

jedné déjostelecké a osmi pších brigád, které se teprve vas války
sestaví. Štáb prvních dvou brigád jest v Cetini, ostatních osm rozdleno
po hranicích. K výcviku novák mají instrukní kádr a pší prapor
pro výcvik, v nmž se ron vyuí dvakrát po 500 novák (povolaných

na 3—4 msíce). Pro délostelce vydržována jest 1 baterie o dvou
dlech i s potahy, a tu vycvií se vždy v 6 msících 73 muž na-

jednou, v roku tedy 146. Dstojníci instrukních kádr byli bud v Itálii

nebo v Rusku vycvieni. K výzbroji armády má knížectví 30.000
nových ruských opakovaek (syst. trojliniový) a 80.(j00 runic rzných.
Dl mají 26 Kruppových 7'5 cm., 12 Kruppových horských dl,
4 1:^ cm. a 2 hmoždíe 5 cm. Tato dla jsou nová a jsou darovaná
Ruskem. 40 hladkých dl bylo porznu Turkm odato. Munice jak
pro runí zbra, tak pro dla jest dostatek. Každý muž první výzvy
podlen jest dvmi runicemi, jednou novou a jednou starou, pak
150 patronami. Ostatní zbran a náboje opateny jsou ve 20 skladištích

rozptýlených v celé zemi. Dla nalézají se bu v pevnstkách, bu
v malých zbrojnicích, jichž se ítá pt. Mužstvo první výzvy tvoí
v as války jednu gardovou a 8 pších brigád, pak horskou baterii

'

o 4 dlech. Gargová brigáda ítá 6 prapor, ostatní po 5— v» praporech
(o 500— 1000 mužích), celkem 52 prapor. Dla tvoí jakousi délo- i

steleckou reservu. Kavalerie není, jen ku výzvdám používá se jedno- '^

tlivých jezdc na horských konících. Intendance a vozatajstva není \

zapoteba, nebo každý jednotlivec stará se o sebe. Pro ranné pozstává
]

polní lazaret o 25 ložích i s vycvieným mužstvem a materiálem Pro
i

druhou výzvu není organisace. Káže-li poteba, sejdou se a táhnou i

pod velením nejstaršího v ohrožená místa. V^ypukla-li válka, svolá každý '

brigádník své mužstvo v uritá místa a tak je celá armáda v sedmi i

dnech pohotov. Naše i turecké vojsko na hranicích neobnáší víc
,

než 1 5.000 muž a tak by se mohlo státi, že než dojdou posily, erno-
horci zahájí výbojný postup.

^

Šach perský objednal hned po svém návratu z Evropy 32 polní <

a 4 pevnostní dla, tato poslední pro Teheran. Krom toho dostali

v arsenalu teheranském naízení, aby se zastaralá dla „pedovky" ';

pepravila na „zadovky" dle našeho systému. Dva rakouští dstojníci

práce tyto pipravují. Letos pibyla k dosavadním 10 pším divisím I

ješt jedna s velitelstvím v Magae v provincii Aserbeidjan. Pší divise '

pozstává z 10 prapor, prapor z 8 setnin, setnina po 100 mužích.

Velitelem praporu jest bu generál nebo plukovník, pak jsou pi nm '

2 majoi, 10 setník, 12 Jajtnant a 12 podlajtnant. Celá perská 1

pchota ítá 63 400 muž.



Rothled. 891

Cukr pro vojsko. V Anglii budí znaný zájem zavádní cukru

co sílicího prostedku ve vojšté a píše o tom Dr. Willoughby Grardner

následovn: „Staré pedsudky proti užívání cukru, nákaza zub,
ikrkavky, špatné zažívání a podobné již vymizely, dík vlašským fysi-

ologuni. kteí (Mossoj dokázali blahodárný vliv cukru na umdlené svaly.

V Nmecku podlena o manévrech 1898 vtší ást mužstva denn
60 gr. a bylo u tchto muž zjištno pibývání váhy, vtší vytrvalost

a zmenšena frekvence srdení. Pi dlouhých pochodech mírní cukr

pocit hladu a žízn, pivádí krvi uhlovodíky a zmenšuje tím nebezpeí
úpalu. Celkem tedy osvduje se cukr co prostedek výživný pro

tkánivo a co pramen tepla a zvýšení energie. Zapouští tahouni vozík,
prosluli svou silou a vytrvalostí, jedí ped zvlášt namáhavými výkony
jen rýži. obsahující množství uhlohydrát, které se zažíváním z ásti

v cukr mní." Doporuovalo by se prozkoumati tuto vc i u nás

prakticky.

Lostvo Spojených Stát ítá dnes a) 10 obrnných lodí

zbudovaných po roku 1859 ('Francie 18. Nmecko 14. Anglie 44)

8 obrnnc k hájení pobeží (Francie 8, Nmecko 7, Anglie 1) a 20
kižák (Francie 37, Nmecko 19. Anglie 88); b) lodí obrnných ale

stavných ped 1889: 8 monitor Rakousko 7 lodí s vží a 4 monitory,

Nmecko 6 vžových lodí. 1 lod" k hájení pobeží a 13 dlových lodic;

Anglie 17 vžových lodí. 7 k k hájení pobeží a 14 pancéových
kižák). 37 niitel torpéd a 24 lodic torpédových (Rakousko 18 a

69, Nmecko 91 a 48, Anglie 149 a 164). Krom toho mají Spojené

Státy hojnost lodí neobrnných. Nyní se staví ješt: 16 niitel torpéd,

10 torpédových lodic. 6 podmoských lun a 6 lodí válených.
V budgetu pro 1901/02 postaráno je o další 2 lodi válené. 2 kižáky
a nkolik menších lodic.

Lostvo žaponské v roku !901. dosáhne následujícího potu:
Obrnnc prvé tídy (moderních lodí s nosností pes 15.000 tn") bude
šest. s rychlostí 13 uzl za hodinu a s moderními dly. Staré ínské
válené lodi Chin-Yen a Fuso byli Zaponskem zakoupeny a zmoderniso-

rány. Kižák prvé tídy má Zaponsko 7, druhé tídy ís nosností

3700—4900 tn) 9 a krom toho znaný poet menších devných lodí.

V Nmecku opt vyzývají záložníky k dobrovolnému pihlášení

se pro službu v Ciné. Kdo by se na 2 léta zavázal, odbude si úplnou
vojenskou povinnost, a obdrží krom své mzdv po as služby roní
prémii 600, svobodníci 650 marek.

V Tichém oceánu má nyní Rusko shromáždno 5 tžkých
obrnnc. 6 kižák první tídy. 2 druhé tídy, 6 obrnnvch dlových
lodic, 7 torpédových lodic = 26 lodí celkem se 77tí dly, 389 dstojníky
a 8263 muži.

Automobily k doprav osob i zásilek u vojska vyzkoušeny
již -po dv léta na „Kamenném poli" u Vídeského Nového Msta.
Výsledek zdailých pokus jest zakoupení ty takových voz a použití

jich pi cvieních.



892 Rozhled.

Turecko pidržuje již od rusko-turecké války" (1877— 1878)

potulné kmeny maloasijské k váleným službám a -utvoilo z tchto

nomad až do dneka 63 pluk jízdy, tvoící ást milice. V as války

postaví tyto pluky 266 setnin s kostvem arci všelikým, za to ale

z výborného mužstva složených. Výcvik toho vojska obstarávají d-
stojníci od kavalerie, ale se zdarem nevalným. Poítati v.šak s tmito

houfy musíme, nebo pouští-li Turek své voje na jinovrce, roznítí

vždy pedem jejich náboženský fanatismus.

Analfabet v nmeckém vojsku bylo roku 1879. mezi

140.881 muži 2217, tedy 1-57V8- Roku 1899. mezi 255.103 muži již

jen 213, tedy 0.08 Vo-

Národnosti v rakouské armád. Vídeský „Armeeblatt"

pináší v ís. 1 1. národnostní statistiku spolené armády, dle které

statistiky máme ve vojšt 430.000 Slovan, 227.000 Nmc, 120.000

Maar, 48.000 Rumunv a 14.000 Vlachu. Ze Slovan pipadá na

echy 174.000, na Poláky 76.000, na Charváty a Srby 75.000 a

58.000 na Slovince. ísla tedy mluví.

Naše armáda v as míru ítá: 21.160 dstojník, 325.350

poddstojníkv a muž, 62.824 koní a 1048 polních dl. V tchto

íslech obsaženy jsou i ob zemské obrany.

^
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