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Roník XXX. íslo 1.

HLÍDKA
^"^

nous peklad Starého Zákona do eštiny.
Dk. J. Hejl.

Potebujeme takovéhoto pekladu? Myslfm, že není vážného

lovka, jenž by o nutnosti této raobl pochybovati. Je dosavadní

peklad — pi nejmenším — zastaralý. eský národ v posledních

letech ve všech odvtvích vdy a umní neobyejn pokroil i eská
bohoslovecká literatura se slibn rozvinula a rozkvetla. Bible však,

která bývala svého asu duší a jádrem všeho bohoslovného studia —
zstala po dlouho adu let ve svém ctihodném starém rouchu. O peklad

N. Z. postaráno povolanou rukou prof. Sýkory. Nco bylo sice pra-

cováno na textu S. Z. (Mloch, Sedláek), nemáme však dosud pe-
kladu celé Bible, který by byl srozumitelným též lidu tak, aby

mohla se státi Bible tím, ím bývala svého asu — knihou lidovou,

knihou rodinnou, by lid tuto královnu knih etl, by biblicky

smýšlel, cítil a dle nauky v knize knih obsažené jednal a žili Jest

proto vele vítati snahu správy „Ddictví sv. Jana" v Praze (starosty

preláta Dra Tumpacha a redaktora metrop. kanovníka Dra Podlahy),

by poízen byl nový peklad a opaten asovj^mi poznámkami, tak

aby se mohl národ eský i v této píin postaviti po bok jiným

kulturním národm katolickým, aby ml nco podobného, eho v nej-

novjší dob poskytnul Nmcm Arndt, Heilmann a j.

Stj zde nkolik zásad, dle kterých by ml býti budoucí peklad

poízen. Pisatel tchto ádk by si pál, by se o nich rozvinula debata,

kterou zajisté uvítá i redakce „Hlídky", zvlášt ze školy.

Hlídka. 1



Dk. Jan Hejl:

I.

Peklad budiž v duchu církevního zákonodárství poízen dle

atinské Vulgáty; v poznámkách buJte však uvedeny též nejdleži-

tjší rznotení znní hebrejského, píp. iin3''ch starých peklad, rzno-

tení, která pispívají k porozumní jasnjšímu a jsou odleskem vý-

sledk novodobé kritiky biblického textu.

Peklad budiž vrný nic neubíraje nic nepidávaje k myšlen-

kovému obsahu pedlohy. Vrnost tato nesmí však býti úzkoprsá,

keovit Ipjící na litee 1 Tím není eeno, že by nemly rzné slovné

híky (paronomasie) býti podány v peklade, pokud jest možno.

Dosavadní Bible svatojanská Ipívá až píliš na slovíku a to tak, že

na mnohých místech se stává nesrozumitelnou, kostrbatou, penáší do

eštiny latinismy (frase i slovosled latinský), penáší grecismy i he-

braismy, které z pedloh hebrejských a eckj^ch byly pojaty do pe-

kladu latinského !

Bylo by jak proti požadavku vrnosti tak i proti požadavku

srozumitelnosti zapomínati, že Vulgáta jest pekladem z pedloh (he-

brejských, aramsk3"ch a eckých) a že její pvodce nechtl íci ani

více ani mén jazykem latinským, než co bylo eeno v jinojazyných

pedlohách, dle kterých pracoval. Musí tedy latinským pekladem

prokmitati to, co podává originál. Bohužel, že se nejednou chápali

pekladu Vulgáty lidé, kteí zapomínali, že Vulgáta je sama pekladem,

lidé, kteí bu bez znalosti originálu nebo bez ohledu na pekládali

z Vulgáty slovíko za slovíkem tak, jako by byla Vulgáta originálem!

Tím se stalo, že nadlali množství nových variant, kterými se prý

Vulg. liší od originálu ! Ve skutenosti však tyto varianty ovšem ne-

existují. Aby se do nového eského pekladu nevloudily nové domnlé
úchylky a rozdíly, kterými by se lišil originál od Vulgáty neb eského

pekladu dle ní poízeného, bylo by ovšem za naSich dob híchem,

kdyby takto „absolutn" kdo chtl nám do eštiny zase podávati

slovíko Vulgáty za slovíkem.

II.

V zájmu srozumitelnosti dlužno popáti pekladateli njakou míru

svobody. Sv. Jeroným nepekládal otrocky slovíko za slovíkem,

nýbrž spojoval velmi asto vty v hebrejštin jednotvárn spojkou

waw (= a) spojované a vyslovoval je bu ablativem absolutním, neb

spojoval je v periody. Tolik svobody, kolik jí popála církev sv. Je-

ronýmovi, mže býti právem popáno i pekladateli XX. vku!
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Srozumitelnosti a pehlednosti jest na závadu keovité lpní na

bžném rozdlení biblického textu na kapitoly a verše. Jest všeobecn

uznáno, že toto rozdlení jest nedokonalé, že mate tenáe, že svého

asu snažila se již Apoštolská stolice je vymýtiti, bohužel bezv3'^sledn.

Jak jest možno vyhnouti se tomuto zmatku, ukazuje nejlépe vydání

Vulgáty Fillionem, k^erý sice oznauje kapitoly a verše drobn tišt-

nými íslicemi, pimenými nadpisy však upozoruje tenáe na

správné, logicky pesné rozdlení textu ve vtší úryvky.

Dosud pomáhal k nabytí pehledu tak zvaný summá, ktsrý však

práv proto, ponvadž stojí v ele kapitol ne vždy správn rozdlených,

nedosahuje pln svého úelu. Proto je schvalovati a následovati me-

thodu jmenovaného Francouze, který klade heslo podávající struný

obsah každého i menšího odstavce drobným písmem na okraj. Tím

získává pehlednost velíce

!

Srozumitelnosti jest na závadu tisknouti text tak, že každý verš

zaíná novým ádkem, a linea. Tím se stává nejednou, že polovice

vty jest ukonena uprosted jednoho ádku a druhá polovice téže vty
zaíná ádek nový — zjev to, který jest pro naše doby tak neobvyklý,

že až zaráží. Proto je žádoucno, by text biblický byl tištn tak, jako

se tisknou jiné knihy, v souvislé nepetržitosti; jen odstavce skuten
logicky ohraniené zaínejtež a linea, tedy zase podobn tak, jako je

tomu ve FJllionóv Bibli, která vydána byla r. 1905 již v šestém vydání!

Co by ekla veejnost, kdyby nkdo vydal nyní básn na p.
Vrchlického a vytiskl by je bez ohledu na verše tak souvisle, jako se

tiskne prosa, snad proto, aby ušetil místa, aby kniha zlacinla. Jsem

jist, že by proti podobnému poínání povstala celá veejnost jako jeden

muž a protestovala by ! A pece, eho bychom si nedovolili vi knize

Vrchlického, to se dje s plody poesie biblické I Budtež proto v novém

peklade Bible tištny knihy a úryvky poetické — pokud možno tak,

jak jejich umlecká forma toho žádá. I zde mže nám záiti vzor

Fillionv ! V mnohých pípadech bude ovšem vc nesnadná, snad

i názor jen subjektivní se vloudí do dlení verš, pece však bude

míti tento pokus ten dobrý úinek, že tená pozná hned na první

pohled, že má ped sebou báse.

Všeobecn se uznává, že interpunkce na nkterých místech la-

tinské Vulgáty jest nesprávná a Apoštolská Stolice schvaluje peklady,

které se z dobrých dvodv od této interpunkce odchylují (Allioli,

Arndt). Bude proto eskému pekladateli ponechána volnost, i v této
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píin poínati si tak, jak srozumitelnost a logické rozvtvení

textu ukládá.

Proti srozumitelnosti by jednal, kdo by chtl zavléci do nového

pekladu z Kralické Bible slova a frase, které byly svého asu dobe

eské, které jsou však nyní již zastaralé tak, že jim málo kdo rozumí.

III.

Uhlazenost jazyková žádá, by bylo šeteno istoty a krásy jazyka

eského a to tak, by bylo z pekladu patrno, na jaké výši .stojí eský

jazyk nyní ve XX. století. Butež proto též všechny hebraismy, gre-

cismy i latinismy z pekladu peliv vymýtny

!

Ponvadž jest poklad jazyka eského mnohem bohatší než byl

jazykový poklad hebrejský, pi-o by ml pekladatel nechati tyto eské

hivny ležeti ladem a pekládati tak, že by se zrcadlila v jeho práci

V3^še, na které stál jazyk h^ebrejský ve S. Z. Podobn by chyboval

ten, z jehfž pekladu by prozaoval stav lidové latiny tvrtého neb

pátého století kesanského a to vše na úkor a na úet jazyka eského !

Staí zajisté, když se jen na nkterých místech spokojí pekladatel

se rením lidovým, které bude tenáe upozorovati, že i hebrejština

originálu jest na mnohých místech lidovou!
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Rové ndzorj; neurologické a psxjchologie.

Dr. Karel ernocký.

Jako jest všeobecnou vlastností dní pírodního pohyb úelný,

tak jest i obecným úkazem pemýšlejícího ducha lidského hledání a

seskupování tch poznatk, které jeho stáv^ajíeím a naléhavým pote-

bám poskytují podmínky k uplatnní jeho nabytých stav a statk.

Znaí-li toto všeobecné dní pírodní stálé stídání se assimilaee

a dissimilace, pak znamená i tento postup myšlenkový : nab3'^vání ná-

zor nových, ne však nahodile v kruh stávajících zkušeností vmetených,

nýbrž z jich zaokování vj^rostlých. Jest to tvoení theorií.

Od té doby, kdy poznalo se, že vedle krve a cev nacházejí se

také nervy a jejich ústedí, jist žádný obor psychologických výzkum
nenabyl tolik stadií a theorií, jako práv pontí innosti nervové a

jejíbo vztahu k innosti duševní.

Jest pirozeno, že nachází práv toto myšlení své zvláštnosti

v rznosti názor filosofických, nebo nemžeme si vbec ani pedsta-

viti, kterak by postup pemýšlení o otázkách neurologických mohl se

vymykati z onoho etzu úsudk, který poznání zjev veškerenstva

obepíná a stahuje.

Systémy filosofické urovaly i tuto práci odbornou a práce od-

borná doplovala systémy filosofické.

Pominemo-li úpln ony starší názory neurologické, které namnoze

ješt úpln a výhradn vzely ve filosofických soustavách, vykazují i

nejnovjší theorie takovou rznost asto v základních pontích — ne

ovšem v poznatcích samých — že mohly by zavdati píinu k pochy-

bování o možnosti pochopení tchto pochod vbec. Než, protivy ne-

povstaly z nevšímání si fakt a neb jejich pouhého dohadu, nýbrž pe-

ložením smr, kterými djství to pozorováno a posuzováno. Jsou to

mnohdy jen dva protilehlé vzhledy téže cesty, kterou jeden k tomu,

druhý onomu cíli spje.

Tebas nemžeme dnes íci, zda podaí se vd vbec kdy tyto

problémy neurologické rozluštiti, pece nemžeme jich v žádné podob
jich ešení ignorovati a to tím mén, že prorstají nejen celým v-
deckým, nýbrž i spoleenským a soukromým životem jedincovým,

nebo aspo všeobecná ást tchto úvah.



De. Kaeel eexocký:

Celkem možno v tchto theoriích pozorovati trojí zájem a druh

pracovnik. Pedn histolog a embrjolog, pak fysiolog a biolog

a konen psycholog.

Vda popisná rozlišuje hmotu nervovou na uzliny a vlákna, hledá

a nachází vždy nové druhy, sleduje jich prbh i zakonení. Skýtá

tisíce obrázk a preparát, znázorujících ezy a schémata drah. Do-

mnívá se, že srovnáním jich vytryskne jí pramen k pochopení celého

toho pochodu a postupu na jednou a nestrojen tak, jako zjevila se

kdysi Kolumbovi nová zem. Cím více však mohutní tato práce, tím

více rozhojuje se ovšem i poet fakt, ale tím vtší však stává se

disorientovanost v jich sestavení.

Ani ta nejstízlivjší práce popisná nepodává však bádajícímu duchu

té radosti poznávání skutenosti, která je celý život a ne pouze jeho

jakoby ohniska. Problém chápe se pak íysiologie a biologie. Psycholog

dychtiv sytí se promýšlením jich výklad a tvoí nové závry.

Mezi problémy, kterými stjHiá se psychologie spolu s psychiatrií,

s odbornými pracemi anatomickými a histologickými, patí pedn theorie

o lokalisaci funkci nervových.

Monakow pednášel o tom thematu v sezení nmeckých pírodo-

zpytc a léka v Královci (23.;IX. 1910). Veškeré výkony centrálního

nervstva, i ty nejvyšší mají pvod, co do svého vývoje v innosti nej-

starších smyslových bunk. Mluví o jakéms ukládání úkon v jistý^ch

skupinách bunných, zvlášt v ke mozkové, krom toho však

uznává ješt i jakési trvání innosti samé, jakýsi zlomek toho, co jme-

nujeme pocit, v tom, co oznaujeme obyejn jako instinkt a pud. Slo-

žitjší výkony nervové se neustále tvoí na základ jednotlivých.

V dalších stadiích vývojových ad jsou dráhy dráždivosti odkázány již

na pesn anatomicky vytknuté dráhy neuron v míše, stedním mozku
a systému kortikosomatickém. Pi stálém projíždní tchto inností

musí se však rozprostíti stanovišt pro pozdji získané vjemy, ped-
stavy^ a vzpomínky po celé ploše mozkové. Pak ovšem nelze blíže sta-

noviti lokalisaci nervových pochod proto, že b3'7ají neuron}^ používány

stále v jiné kombinaci a jiném seskupení a to dle rozliného pvodu
dráždidel pro rozliné výkony. Stávají se tudíž duševní kvality^), prvotn
v mateské pd smyslových center svj pvod mající a ve všech

smrech se rozprostírající bhem let následkem nejpestejšího stídání,

všeobecným majetkem pro celou mozkovou kru. Než, jistý místní

1) Dle ref. »asoi>. eských léka* 1911.
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moment zstane i tm nejvyšším výkonm uchován, totiž ten, který

slouží bezprostední realisaci. Za všech okohiostí musí býti po-

užito k realisaci podráždní pesn ohranieného spojení. Za takové

mžeme považovati ono etné, všelijak propletené pletivo deových a

bezdeových associaních vláken mozku. Dedukujeme tedy, že existují

bez odporu výkony, jichž lokalisace jest relativn pesn ohraniena,

dokonce ve form bod (lokální representace). To jsou v první ad
reflexy a reílektorické pohyby.

Dík mnohým pokusm a jich výsledkm, nejen po stránce kli-

nické, nýbrž i vývojezpytné a fysiologické, dostala se theorie lokali-

saní do jiného stadia. Jestliže stará theorie patila do psychologie skoro

jen potud, pokud jen o jistých pedmtech s psychologií spolených

dle jmen jednala, pibližuje se tato theorie novjší svým zdrazováním

vývojového momentu lokaHsace více genesi psichických prvk. Tebas

ani zde není oddálen onon tžký problém manifestace onch vjem,

které stávají se z latentních aktuelnými, ba zdá se, že nauka o lokali-

saci musí tmito býti odpravena. Nesmí se však nikdy zapomínati,

že tato lokalisace není nikdy prostorov nebo geometricky mínna,

jako njaké mechanismy po ústrojí rozestavené, nýbrž teba tu míti

na mysli asi podobný zjev, jaký je na p. vyškytání se jistých klima-

tických zmn a pochod na týchže místech v uritých dobách. Ne-

nazýváme innosti psychofysické lokalisovanými proto, že by vždy

z jistého bodu soustavy vycházely, nýbrž proto, že na jistém míst této

soustavy se svým shluknutím podmínek vyskytují v jistých optovných

sledech asových. Toto stanovisko stává se v psychologii pijatelným a

upotebitelným. Psychologie, která dnes sleduje všechny jevy životní,

všechny cení a tídí, nachází tu práv onu souvislost mezi živoucím

vbec a psychickým zvláš, ne sice v ton smyslu, jakoby postehovala

tu hranice mezi životným a duševním, nýbrž tím, že blíží se pocho-

pení pravidelnosti a sledu psichických pochod na základ uspoá-

danosti dj vitálních, dle pomr místní organisace. Dopomáhá jí

k orientaci a klasifikaci zjev. Jist trvati bude ješt drahnou dobu,

než biologie zavede psychologii za nimi do tchto slují a bude moci

jí ukázati a osvtliti nkteré aspo její záhady, není však pochyby,

že je aspo na pravé cest k nim.

Ohniskem tchto záhad zstává ovšem nervová buka, která vše-

obecn za jednotku tchto operací pokládána, se svou stavbou a vztahy

ke hmot vláknité, a už tyto jakkoliv urovány. Od Waldeyera až

podnes byla theorie neuronová jakýmsi útoištm a spoinutím v tomto
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bádání. Nervová vlákna opádají tlo bunné. Do buky pak „pe-

skakuje" podráždní. Názory se zmnily.

Ti souástky mají význam v theoriích neurologických : nerv,

gangliová buka a fibrilla. Za nejdležitjší však má vtšina neurolog

gangliovou buku a pikládá nervovým strukturám jen význam vedení

a spojování nervových pochod dle známého schématu o telegrafii

s drátem.

Sám Heidenhain (Plasma und Zelle. Jena 1911) doznává, že speci-

fickou strukturní souásti bunk nervových (neuron) a osových výbžk
jsou neurofibrilly. Jsou uloženy do základní hmoty struktury alveolární,

probíhajíce ve stnách alveol. V buce tvoí sít i míže, neprobíha-

jíce isolovan. Množí se štpením, podobn jako myofibrill}". Struktura

obou je analogická a spoívá v uritém uspoádání protomer. Koneky
strmk (dendrit) nedotýkají se pouze tla neurocyt, nýbrž jsou na

nm narostlé, tak že nejde o pouhý dotyk, nýbrž o tsnou adhaesi,

o spynutí nebo smíšení hmot. Peskakování podráždní jeví se dle

toho jako asylm ignorantiae. Theorie neuronová pichází do kritického

stadia. Nechu k theorii neuronové datuje se asi od desíti let. Byl to

maarský zoolog Apathy, zakladatel fibrillové theorie, který ji poal

potírati a urovati bukám gangliovým nové úkoly, pozvednuv význam
plsti nervové. Pravým elementem nervovým jsou fibrilly, které probí-

hají cel}'m nervstvem v souvislých drahách, nikde nezaínají a nikde

nekoní. Všechno nervstvo pak jest sítí v ústedí zhuštnou a k obvodu

tla se rozbíhající. Apathy rozeznává buky gangliové a buky nervové.

Buky gangliové sedí v nervové síti, jako pavouk v pavuin. Sí
jemných vláken jimi však proniká a v nich splétá se v nové sít.

Bethe dokázal, že tato pls vykonává úkoly ústedí nervového také

tehdy, když ji zbavil bunk. (P. d.)
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ÍTÍolžíš a stará flrabíe.

Dr. Augustin Štancl. (. d.)

Tak teba hledti na visi hoícího kee. Hoící ke byl S3"mboIem

toho, co se ozývalo v srdci Mojžíšov a co vidly bystejší oi jeho

duše. Wadd arabský bylo cosi ješt nevymezeného, láska podléhající

sice zákonm mravním, ale neuritost pantheismu zatemuje tento pojem,

a proto ani arabská kultura neunikla mnohobožství zrovna tak jako

kultura babylonská. Tím však nepopíráme, že spekulace u obou se vyšinula

až ku krajm jednobožství, ale byli to jen duchové vyvolení, osamocení

a nechápaní, ostatní všichni vzeli v mnobožství. A i oni vyvolení

kráeli nejist a pochybnosti se vtíraly jim do srdce. Mojžíš byl však

pipraven tak, že mu Bh zjevil jméno své Jahve. Nebylo snad ani

to naprosto nové, což jest mínní Hommelovo, a možná že i jméno

to byla opravdu reminiscence hodnot dívjších, ale pece je tu pokrok,

nebo jméno snad staroarabského boha msíce „Aja" dostalo na Horebu

význam obsahov a mravn hlubší. V Jahve jsou prvky ist arabské, ^)

ale význam „on jest" v Israeli jest jednoduchý a na výsost praktický

poznatek. Je to myšlenka : Jahve je starý a vný Bh, který otcm
se zjevoval a jim pomáhal a Jejž tito zase uctívali.^) To jest obsah

tohoto jména. Tím jest každý monismus a pantheismus vylouen. Co

snad tušila arabská spekulace a co kdysi bylo majetkem praotc, staví

dnes Mojžíš nám ped oi v novém, nebývalém lesku. Tím nekonen
pevýšil vše, co dosud bylo známo

;
pomr Mojžíšv k Jethrovi se

zmnil, nyní byl Mojžíš vdcem a Jethro jeho pítel. Odznak tohoto

vdcovství a zrovna knžství ducha vidí Nielsen v holi a ve jmén Kahin,

Hl byla u Arabv a Semit vbec odznakem moci a vladaství.

Na vyobrazeních i babylonských shledáváme v ruce boží hl znaící

tolik, co naše žezlo. Vigouroux mluví také o „holi Horebské". 3) Nielsen

rozeznává dvojí knžství u Arab, jedno pro výkony ve svatyni a pro

n bylo v severozápadní Arábii pojmenování lewi', druhé, jemuž pí-

') Dr. Landersdorfer : Die Bibel und die siidarabische Altertumsforschung- 1910.

p. 58 a 59.

^) Religion, Christentum, Kirche. Die Religion des Alten Testamentes v. Dr. X.

Peters p. 747. Kempten 1911.

*) Vigouroux II. p. 228.
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slušelo více vlasti, zákony dávati a souditi, a tomu bylo v severní

Arábii kabin, i) Assyrské patesi, sabejské mukarrib a pozdjší minejské

kabire jest asi s káhin totožné. Dle Wellhausena jest káhin kníže,

pohlavár a soudce, jemu píslušelo rozhodovati ve sporech, ale také

prorokovati a vstiti, byl to vštec „vidoucí"; mluví ve jménu božím

a bývá u svatyn. Hebrejské kohen je dle Nielsena odvozeno od kabin.

Zbývá ješt zodpovdti, kde byla hora Horeb? Nkteí, opírající se

o tradici, pravi, na p. Diviš Kartuz., že Horeb je totožná se Sinai,

jiní to popírají a praví, že to byla hora zvláštní. Konené rozhodnutí

se dosud ve vd nestalo a také na nm nezáleží.

Na Horebu byl Mojžíš upozornn na osobu velkého významu,

která mu ruila svou výmluvností, tedy nabytou pedností, za zdar

neobyejného poínání. Osobou tou jest Aaron. Jméno je veskrz arabské

a místo v písra sv. zní vlastn: Aharun ahi-ka ha lewi, „Aaron, tvj

bratr, knz". Nielsen rozvinuje pi této píležitosti smlé dohady

Z Ex. 4, 27. soudí, že zde poprvé se sešel Aaron s Mojžíšem, rodokmen

pak v Ex. 6, 6.— 15. prohlašuje za umle sestrojený a do souvislosti

vsunutý, a tak by vlastn Aaron ani pokrevným bratrem Mojžíšovým

nebyl, b.i nebyl by býval ani Hebrejera, nýbrž istokrevným Arabem. 2)

Landersdorfer však praví, že mínní takové se nesrovnává s textem

Bible, 3) ale ani po tom nikdo nepope, že rení práv vzpomenutá nejsou

nejjasnjší, naopak jisté temné body v nm zstávají na dále. Na p.

pro hned pi prvém jmenování Aaronov se tolik vyznauje, že byl

levví, knz ? Proto však nijak nechceme s Nielsenem tvrditi, že by

Aaron byl Mojžíšovi pokrevn úpln cizí a že by díve o nm Mojžíš

neb3'l Vdl. Jest možno, že práv píze IMojžíšova patila k onm
2idm, kteí udržovali stj^k s vlastí starou a jejími sousedy a že styky

asi nejsrdenjší se vyvinuly s lewi, kužími severoarabskými ; mezi

n mohl dokonce vstoupiti Aaron, len oné vzpomenuté a tak zaslou-

žilé pízn. Možná, že rodokmen vykazuje dále dosti velké mezery. Nemáme
však pro to dkazu, rovnž tak, jako Nielsen nemá jich pro své mínní,

mžeme jen íci, že dohad nás je sprostedkujíeí. Jméno Ah — bratr

— nám na pekážku není, jak už všeobeci; se jménu tomu v písm sv.

rozumí, a že Mojžíš v nejvtším nebezpeí práv prchal do zem
Madian, pedpokládá pec, že zem ta mu tak úpln cizí býti nemohla.

') Nielsea p. 137.

«) Nielsen p. 140.

) Landersdorfer p. 62.
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V lízkosti své doufal v jistou ocliranu a pomoc svou. Než rozhodujícími

domnnky tyto nejsou, hlavní vcí je, že vdcem celého budoucího

podniku a uitelem nejvyšší autority zstal Mojžíš, jemuž podléhal

i Aaron. Z toho vyzírá výše, nepemožitelnost a nedostižitelnost zjevení,

jež bylo údlem Mojžíšovým a ne Aaronovým. Ex. 4, 16. dle hebrej-

ského znní má: „A.aron má na místo tebe k lidu mluviti, on má za

tebe ústy býti a ty máš jemu bohem býti."

Další píbhy ze života Mojžíšova se odehrávají v Egypt; odchod

ze zem Madian, rozlouení s Jethrem, vše to je ádu docela podružného. Ve
znní hebrejském se vyskytují práv pi popisu úelu východu Žid z Egypta

jména a rení, dokazující opt docela silný styk s arabskými názory

náboženskými. Ctme hned na poátku hlavy' páté v Ex. : ,.Potom šli

Mojžíš a Aaron k Faraónovi a dli : Tak praví Jahwe, Bh Israelv

:

Nech mj lid táhnouti, aby vykonal pou (hebr. : jahoggú) v poušti."

Poprvé v Bibli se setkáváme s asoslovem hagag, kroužiti, taniti,

putovati, se jménem, jež je nám dokonale už známé z arabského ná-

boženského života. Hag byla náboženská pou ku svatyni boží spojená

s obtmi. Mojžíš dokazuje Faraónovi, že se zde jedná o uritou pou
k urité svatyni. Tuto chce vynutiti na Faraónovi. Byl to dlouhý,

urputný zápas, v nmž podlehl Farao. Ostatn to nepatí do rámce

naší práce.
'

Zajímavjší jsou data kalendání, vyskytující se pi této píle-

žitosti v Bibli. První msíc z jara je vzpomenut, zvláštní obady mají

býti v nm zachovávány. To zajímavost, s kterou se setkáváme. Jedná

se v našem pípad o pou za jasného msíce, o nco tedy, ím jsme

se už seznámili u Arabv. U nich zván byl prvý msíc jarní ragab,

a posvátný as poal novoluním toho msíce, po celé trvání msíce

vládl boží mír. Zvláštní ob tehdy pinášená záležela v ovci, to bylo

asi to nejmenší, co obtováno býti smlo, ale zvláštní bylo, že krev

z obtního zvíete byla na kámen natena, maso pak z nho bylo

snženo v rodin a nesmlo se déle, než ureno bylo, uchovati. Slav-

nostní obti nazývají se „poznamenanými". Tolik uvádí Nielsen, opíraje

se o Wellhausena. ^j

Jsou to základní akkordy, jež Mojžíš rozvedl v nádhernou skladbu,

k níž mohutné zakonení nám podal sám Ježíš Kristus, nejvtší obt

pi jarní slavnosti celého svta. Což nepraví nám práv Exodus, aby

*) Nielsen pag. 144.
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10. dne msíce Nizan, tak se zove ragab u žid, oddlen byl beránek

a tím hj\ poznamenán k uritému obadu, a 14. dne, kdy msíc byl

v úplku, aby beránek byl zabit a veer, za posvátné noci, aby byl

snžen se zvláštními píkrmy a aby maso toho beránka bylo uchováno

jen po uritý as, krev však jeho aby na dvée byla nastíkána? asové

roní dostávají význam hlubší, zvyky dávno zachovávané o urit^^ch

nebesk3'ch zjevech se stávají uritjšími a význam jejich zejmjší,

písnji je dožadována i uritá nálada duševní od úastníkv a jen

urití, jen vyvolení všecko to chápají. Vigouroux, za nhož arabistika

teprve v plénkách byla, i pi nevšední své pili a bedlivosti, nenalezl

n,a všem tom nic zvláštního a zajímavého, scházel mu ke všemu klí,

porozumní zvykm arabským. Vigouroux je prost hromadn jen

konstatuje. ^) Nepjdeme však tak daleko, abychom v záícím andlu

Božím vidli nový msíc, iak vidí Nielsen. «) Bylo jist podivným í-

zením Božím, že práv o úplku vytáhli Židé z Egypta, v dob, kdy

nejradji karavany na východ se vydávají na cesty. Nielsen dokazuje

dál ze silného pílivu a odlivu v Moi Rudém a také ješt v dnešní

zátoce Suezské, že Židé jen tudy pešli moe a že zde musilo býti

Pi-hachíroth, jak se podobn domýšlí i Vigouroux. ^) Práv pi pe-

chodu Moem Rudým piznává Nielsen, že podivuhodná, dosud nevy-

svtlená seskupení hvzd na nebi vyvolala obrovský pevrat v atmosfée

pozemské, jejímž výrzazem byl neobyejn silný vítr, který" dílem

moské dno vysušil, dílem srážel vzdouvající se vlny. Kardinál Newmann
soudil podobn *) o pechodu Moem Rudým.

Nielsen pomíjí všechny ostatní jednotlivosti vypsané v Exodu a

upírá všechnu pozornost na horu Sinai. Kaulen a všichni skoro ostatní

soudí už ze jména Sinai, že místo to bylo zasvceno msíci — sin.

Zabývá se však Nielsen za vdcovství Smendova otázkou, kde teba
hledati tuto horu. Dnešní hora Sinai jí prý není, dostalo se jí toho

významu teprve pozdjší mnišskou tradicí, o níž pronáší Nielsen úsudek
nepíznivý, a myslí, že teba vlastní horu Sinai hledati na cest, kterou

dnes ješt karavany z Eg3^pta do Arábie se berou, na jihu tedy od

msta Petry, b) Smend jde tak daleko, že tvrdí, že Židé vbec na

«) Vigouroux II. p. 541.

') Nielsen p. 148.

*) Vigouroux II. p. 387.

*) Vigouroux I[. p. 411.

^) Nielsen p. 150.
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poloostrov Sinai, aspo v jižní jeho ásti, nikdy nebyli, a že oasou

Elim, kde Židé táboili, by bylo dnešní Kaat en Nachl, práv uprosted

cesty, kde se obyejn karavany zastavují. ^)

Nielsen však ve své námaze pro vše najíti v Exodu piro-

zené motivy a vysvtlivky, zabývá se i datem druhého msíce a

sliby Božími na poušti Sin. I zde vidí slavnost uspoádanou ke cti

msíce v úplku. „Sláva Jahvova" vychází a ped ní staví Mojžíš

Israele. Ale tato slavnost úplku msíního se neobejde bez obti a

k té teba masa hlavn a také chleba. Nielsen dí: „Bh zaopatil

maso podivným zpsobem.^) Teprve druhý den bj^l nalezen chléb."

To má býti dodatená hostina po obti krvavé a masné. Výklad

takový jest jist hledaný, teba nepopíráme, že výrazy „sláva Jahvova",

^východ" a „západ" její jsou vzaty z terminologie astrálního ná-

boženství. >) (P. d.)

') Nielsen p. 151.

2) Nielsen p. 151.

3) Landersdorfer. p. 63.
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Francisco Ferrer.
Bon. Kyselý. »

I. Mládí a život rodinný. ^)

„Muž, jenž práv byl podlehl záštiplnému fanatismu kléru španl-

ského, b}'! apoštol. Ml pesvdení, klid, pímost i absolutní bezúhonnost

apoštola." Tato slova, uvedená v letáku paížského „Obranného ko-

mitétu", jsou základní pohnutkou celého svtového povyku pro Ferrera.

Sluší tedy bez pedpojatosti zkoumati život, povahu, dílo tohoto „apoštola".

Francisco Ferrer y Guardia (tak zní iiplné jeho jméno) narodil

se v provincii Barcelonské v Alelle dne 10. ledna 1859. Rodie jeho

byli prostí lidé rolnití, hodní kesané. Dtství jeho plynulo tiše, jako

na venkov a v podobném zpsobu života : chodil do obecné školy,

ministroval v kostele, zvoníval rád na vži. Nemaje záliby v rolnictví

a vida, že skrovné políko sotva staí na výživu rodiny, odebral se

ve trnácti letech do hlavního msta provincie, Barcelony, kde našel

záhy zamstnání v obchod. Bylo to roku 1873, kdy velo ve všech

vtších mstech a hlavn v Barcelon horekou politickou. Jesti druhým

nejvtším mstem království Španlského, ítajícím na 300.000 obyv.

a bývala vždy stediskem snah svobodomyslných a vzpour — v 19. stol.

jist osmkrát. Jak zamstnavatel, tak druhové venkovského uenníka,

vkem starší, pluli s proudem a byli, jako tém všichni bareelonští

obchodníci a prm3'3lníci, volnomyšlenkái a republikáni. A to byli

uitelé „apoštola". Knihami i živým slovem snažili se otevíti oi ne-

zkušenému jinochu a on je otvíral až píliš „svtla svobody", jak ji

chápali tito pedasn dozrálí obané bez jakéhokoli v citu pro právo,

bez náležitého výchovu pro obanské spolužití. Až do roku 1878 byl

Ferrer píruím ve velkoobchod bratí Xammar. Jak sám prohlásil

pi soudním šetení r. 1906 opustil dm pro neshody s jedním z bratí,

v kterýchž neshodách žárlivost nebyla poslední, druhý pak Xisto

Xamraar dopomohl mu k železniní spolenosti barcelonsko-francouzské.

Tu setrval až do r. 1885. Jakého byl u železnice postavení, nebylo

1) Viz asopisy z r. 1909 a 1910: »Espaa Nueva*, »Diario Universal* (oba

v Madrid), »Eevista Populart (Baicelona) a knihu José Brissa: »La revolucion de

Julio en Barcelonac (1910), hlavn íLos sucesos de Espaa en 1909«, pak »Salvador

Canals.. (Tom. II. Madrid 1911.)
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dosti jasno. Jeden z oslavovatel jeho paížských zmiuje se totiž, že

„byl již ve 26. roce editelem spolenosti drah-'. Zatím se prokázalo,

že byl pouze „revisorem". V této vlastnosti mohl se snadno spáteliti

8 bývalým státníkem a ministrem španlským iVIanuelem Ruizem Zorillou,

jenž ve vyhnanství kul pikle ve prospch strany republikánské. Tehdy

žil Zorilia v jižní Francii, ale a pebýval v Paíži, nebo v Zenev,

i v Londýn, tajný posel Ferrer našel k nmu cestu vždy. Dostalo se

mu také nejednou veliké pochvaly starého revolucionáe. Spolenost,

jíž Ferrer sloužil, nebyla jeho zájezdy nadšena a omezila mu službu

pouze na 30 km. (tra Barcelona—GranoUers). To bylo nepatrné pole

innosti ; Ferrer cítil se sevena tsným, teba divukrásným údolím,

v nmž jmenované okresní msteko leží. Povahou svou prahnul po

pevratech, rozpínavý duch jeho bažil po dobrodružstvích, stálé spojení

s revolucionái, s barcelonskou loží zednáskou „La Verdad" (od

roku 1884) nesrovnávalo se s klidným životem, na jaký byl odkázán.

I opustil v kvtnu 1885 svj úad, opustil i svj dra a byl vyškrtnut

ze seznamu železniních úedník.
Tyto psychologické motivy pohnuly ho asi jediné k útku, jenž

ml pro život jeho význam tak dalekosáhlý. Canals usuzuje, že bez-

prostední pohnutku k dávno chystanému plánu zavdalo asi njaké

dobrodružství milostné, nebo se nalezl mezi papíry Ferrerovými úet

z pohraniního hostince francouzského, kde strávil noc a na lístku

tom poznámka rukou Ferrerovou svdící o tom.

Ferrer sám vykládá své zmizení v autobiografickém nártku tím,

že byl zkompromitován pro vzbouení v Santa Coloma a že se i pro

neshody v domácnosti dobrovoln vysthoval r. 1885 do Paíže. Jest

to však výklad rovný vytáce. Nebo eené vzbouení udalo se

v dubnu 1884 a v ervnu téhož roku bylo soudní ízení skoneno;

nemohlo býti tedy pímým dvodem odchodu Ferrerova v kvtnu 1885.

I proti druhému dá se namítnouti faktum, že rodina Ferrerova od-

sthovala se za ním, sotva se v Paíži usadil. Tém tajemné sthování

zavdalo arci píinu k perzným domnnkám a lid vidl ve Ferrerovi

již pomocníka lupi, nebo se brzy vypravovalo v okolí, že byl propuštn

ze služby, protože prý ve vlaku, v nmž kdysi konal svj úad,

zavraždn a oloupen byl njaký knz. Po takovém zloinu není však

ani stopy v tehdejších listech ani v pamti soudných souasník.

Propuštní stalo se výhradn pro zanedbávání úadu skrze rejdy politické.

Ferrer oženil se r. 1880 s Teresií Sanmartí, dívkou ídké krásy.

Rodie její bránili satku s pouhým „železákem". Pi svém procesu
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udal Ferrer, že se s ní setkal na dráze, když prchla z domu otcovského,

že se jí rytísky ujal lim, že si ]i vzal. Ve ta zakládá se na pravd

potud, že dve prchlo pro Ferrera a s Ferrerera, zaež se jí rodie

po svatb zekli. Njaký Lopez mluví o tom v list svém k Ferrerovi,

zaslaném z Londýna 1885, kde nabízí své sprostedkování, aby s
smli navrátiti do Španl. Zmiuje se také „o ubohé žen, která s temi

dvátky vážila dalekou cestu do Paíže, ježto byla doma vydána

kruté bíd.

Prvním jeho zamstnáním v Paíži byl obchod s vínem. Kterými

prostedky si ho zaídil, nelze odnikud vyísti, ale zdá se, že pouhá

protekce jeho patrona Zorilly tu asi nestaila. Korrespondence s nkolika

revolucionái španlskými, kteí žili v Paíži a v okolí, nasvduje, že

v letech 1886—89, kdy Ferrer obchodoval s vínem, netoliko sám si

s rodinou pomohl, ale ješt poskytoval podpory jiným vyhnancm.

Dkují mu za to a zárove si stžují na zapomínavou vlast, „která

slibuje, ale neposílá!"

Normandy a Lesueur, autoi slavné knihy „Ferrer", praví, že

si v tch letech pece nkdy „odskoil" do vlasti, kde prý, zvlášt

v Madrid, žil životem bohéma. Akoliv nenalezlo se stopy po takových

exkursích, tvrdí jmenovaní, že na nich objevil Ferrer své pravé

povolání : 11 decreta, qu'il serait professeur. (Odhodlal se, že bude

professorem.) „Espaa Nueva" o tom píše: Ferrer ml vtší sklon

k práci duševní nežli k obchodu, i rezhodl se dávati lekce ze španlštiny

a to nejen jednotliv (v emž mu pomáhala žena), nýbrž i v „Lidovém

kroužku pívrženc školy laické", ve spolku filotechnickém a konen
ve „Velikém Orient". K tomu mu dopomohlo patrn nejvíce lenství

ve spolku zednáském, nebo vstoupil 1890. do lože pivtlené „Velikému

Orientu francouzskému". Bez této protekce nelze si vysvtliti, kterak

mohl se státi tak náhle výborný^m professorem španlštiny Katalanec

vzdlání tak nedostateného.

Kdo chce, mže viti chvaloeníkm, kteí velebí Ferrera jako

výteníka, jemuž prý i pízvuk katalonský pomáhal vyuovati španl-
štin. „Poslední mueník, obt jesuit, ukázal se od první chvíle jako

professor nevšedního nadání; vyjadoval se pln a lehce svým silným,

maliko drsným hlasem s katalonským pízvukem."

Akoliv není stopy, že by uitelská innost Ferrerova byla v Pa-
íži rozmohla znalost a lásku ke španlštin, jisto jest, že nové jeho

zamstnání mu nepekáželo ani v pochybném milkování, ani v révo-
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luních snahách. Branou pedagogiky vkroily do života Ferrerova

tyi ženy, které vyplnily nejednu stránku v nm a staly se tak i
onak hlavními jeho pomocnicemi. Jsou to : Leopoldina Bonnaldova,

Ernestina Meunierova, Klemencie Jacquinetova a Soledad Villafranca.

Pomr ten obracejí ferreristé ovšem ve chválu veleducha : „Tento muž

citu žil nade vši pochybnost pramálo život rodinný^, což jest ostatn

zjev dosti astý u vyvolených duch, kteí se cele vnují ešení otázek

všeobecného významu a velikým reformám sociálním."

Pravda, na rodin Ferrerovi málo záleželo, ale nikoliv na žen
vbec. Sám si to jednou zazpíval v písnice „Mi consuelo" — Moje

radost —

:

Mít ideál a sloužit mu,

vášniv ženu milovat,

mít k boji chu a vítzit,

co mohu více chtít a žádat?

Ferrer tedy miloval, ale ím byl své zákonité choti, o tom svdí
hojnost doklad. Vidli jsme, jak opustil rodinu, zanechav ji samu

sob. Do roku 1893 byla mu žena vrnou pomocnicí v péi o dm.
Ale tu již se vzdaloval, až ženu opustil, odebrav jí i dti. Ve svém

podání soudu vypisuje cho Ferrerova dne 12. ervna 1894, jaký život

mla po boku oslavovaného mueníka: „Dopustila-li jsem se nepedlo-

žeností proti svému manželovi, lituji toho, ale on mne uinil tolik ne-

šastnou ! 2ivot mj s tím mužem nepestal býti ustaviným martyriem,

vždy mi sebral i dti! Mám pltvrta roku starou dcerušku a neznám

jí. Sotva se mi narodila, vzal mi ji muž a odeslal ji pry. To vše, co

o ní vím, nebo nikdy mi nedovolil, abych ji navštívila. Mám druhou

dceru jedenáctiletou ; mla devt, když ji manžel poslal do Austrálie

pes moje protesty. Plakala a prosila jsem, ale bylo již pozd; dít mé
již bylo na cest. Nejstarší má dvanáct let. Msíc ped tím, než mne
opustil, dal ji muž do pensionátu v Montreuilu, kde jsem ji smla vi-

dti pouze tyikrát. Po páté mi už zakázali vstoupiti do ústavu. Moje

kroky u konsulátu španlského a na policejním komisaství byly marný.

Komisa mi dal na moji prosbu doporuení svému kollegovi v Montreuilu
;

navštívila jsem ho, ale kázal mi pijíti pozdji. Pišla jsem po druhé

a tu mi ekl: Lituji velice, ale vaše dcera není již v ústav pí. Teissierové.

Sílena zoufalstvím a nemohouc žíti bez dtí, odhodlala jsem se

k samovražd. Díve však chtla jsem se pokusiti o krajní prostedek.

Vyhledala jsem manžela a se srdcem pukajícím žádala jsem, aby mi

povdl, kde se dcera nalézá. Dvakráte mne vyhnal . .
."

Hlídka. >ív 2
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Ubohá žena byla opravdu politováníhodná. Že nebyla tak špatná

jako její cho, patrno z procesu r. 1903, kdy objevila se v hotelu De

la Paz v Madrid vznešená, dle zevLejšku cizí dáma. Byla to žena

Ferrerova, která pišla pomstíti tolik kivd, tolik utrpení. Ferrer se

dovdl, kdo pišel, i prosil ji o návštvu. Zda prosil a plakal host

vzení Modelo ped zrazenou ženou, kdož ví, ale faktum jest, když

Teresie Sanmartí-Ferrerová byla volána k výpovdi ped soudem, že

použila dobrodiní zákona — svdectví se vzdala a odešla.

A pec ferreristé tvrdi, že taková žena „otrávila Ferrerovi život

a vypovídala proti nmu."
Asi r. 1899 oženil se Ferrer podruhé „voln" se svojí bývalou

žákyní Leopoldinoii Bonnaldovou, ale ani tato žena nemže podati

dkazv o nžnosti, ba ani ne o poctivosti „apoštola". Nkterý týden

po jeho poprav prolétla všemi listy paížskými úední zpráva, která

v podstat uvádla toto

:

Pan Monier, prokurátor republiky, obdržel od jisté paní Leo-

poldiny B., žijící v Londýn, list, jímž žádá za soudní zakroení proti

ddicm Ferrerovým na zaplacení obnosu 105.000 frank. V list, pi-

loženém k žádosti, V3^pravuje zmínná paní, že r. 1900 chtl oženiti se s ní

v Paíži Francisco Ferrer, zatajuje jí, že je ženat. Když po ase
žádala, aby splnil pípov, odehrála se mezi milenci mrzutá scéna,

raež Ferrer prohlásil, že zažádal za státní obanství ve Francii, aby
mohl se dáti rozvésti. (P, d

)
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ndbožensko-mravní oídzkjj v krásném

písemnictví ruském.
Referuje A.. Vezal. (. d.)

Tak Tolstoj zde opakuje oblíbenou myšlenku o nepatrném
významu vdy a vzdlanosti s jejím beznáboženským
vzdláním a slepou vrou v pokrok i o vysokém významu
pirozených prvk dobra, spoívajících v duši lovka a asto

tlumených okolnostmi kulturního žiyota. Ale by i pirozená mravo-

uka a náboženství byly s to, by svdily o nedostatcích beznábožen-

ského a vnjšího života a podrývaly víru v život ten, pece jeví se bez-

mocnými v sestavení positivního ideálu života.

Ješt vtší disharmonii mezi sujetem a tendencí pozorovati

v „Kreutzerov sonát", kde Tolstoj ústy niemného prostopáš-

níka Poznyševa hlásá istotu panickou, zavrhuje samo manželství a

ideálem prohlašuje úplnou zdrželivost od lásky tlesné — jakož i v po-

vídce „Hospodá a eledín", kdež autor snažil se dokázati „marnost

bohatství". Akoliv podrobnosti v dílech tchto jsou umlecky pro-

pracovány a analyse jemn provedena, pece v celku pozorovati

rozklad mezi raoralisující ideou a fabulí, která mla ideu potvrditi.

Podobn raoralisující idea nesplývá s vypravováním, nevyplývá ze ži-

vota jako jeho vysvtlení, nýbrž domnlý život navléká se jako píklad

na pedsevzatou ideu v posledním vtším román Tolstého, „Vzkí-
šení" (1899) a v dramatech „Vláda tmy" a „Plody osvty",
kde Tolstoj zbyten kiklav hledl vpálíti znamení niemnosti životu

veškeré kulturní spolenosti.

Ješt osteji Tolstoj zavrhuje kulturu ve všech jejích souasných

zjevech a hlásá pirozen dobro, tající se v samé pirozenosti duše

lidské, v posmrtných dílech umleckých, z nichž nkteré po-

vídky a dramata nejsou nic jiného, než nábožensko-filosofické traktáty

v belletristické form. Bez obalu veškeren duševní pochod, jímž T.

dospl k svému novému náboženství, a základní myšlenky uení svého

podal v dramat „Svtlo ve tm svítí". Podle nho Tolstoj po

satku svém asi 20 let byl docela lhostejný k náboženství, nechodil

ke zpovdi ani do kostela ; najednou ho napadlo jíti ke zpovdi a

„hned po zpovdi usoudil, že není teba zpovdi, že do kostela choditi
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neteba." I zavrhl církev s jejím uením, že dovolena písaha, válka,

soukromé jmní, trest smrti, a zahloubal se v evangelium i vybral si

z nho libovoln kázání na hoe a víru svou založil na libovoln vy-

braných pti pikázáních, dle nichž prý „teba žíti pro Boha, pro jiné,

teba vSe rozdati." Všecka ostatní pikázání evangelia odhodil. Život

jeho však neodpovídal uení jeho, nerozdal statku, pipsal statek žen

a užíval ho.

„Viti, teba viti," uí Tolstoj ilsty Kikolaje Ivanovice, „bez víry

nelze býti, le nikoli viti v to, co nám eknou druzí, nýbrž v to, emu viti

jste piveden sám pochodem své mysli, svým rozumem . . . Víra v Boha,

v pravý vný život." Na námitku, že rozum mže klamati, že každý má
svj rozum, odpovídá: „Bohem nám dán posvátný prostedek hledati

pravdu . . . To, že jinému nemáme initi, eho sob nepejenip, a že vše má
svou píinu a tomu podobné pravdy uznáváme všichni, proto, že vesms
souhlasí s naším rozumem. Ale tohle, že se Bh zjevil na hoe Sinai

Mojžíšovi, nebo Buddha uletl na slunením paprsku, neb že Mohamed
uletl do nebe a Kristus odletl tamtéž, v takových a podobných vcech

se rzníme . . . Kristus shromáždil, ale my jsme rozdleni, protože jsms jej

pochopili zvrácen ... Uení Kristovo je pro celý svt a zahrnuje

v sob všechny víry a nepipouští nic výjimeného, ani vzkí-
šení, ani božství Kristova, ani svátostí — nic takového, co

rozdluje." A na námitku, že kesanství založeno zcela na božství a

zmrtvýchvstání Pán, odpovídá : „Práv tímto jsou církve úžasné . . . rozdlují

tvrzením, že vládnou plnou, nepochybnou, neomylnou pravdou. Reknu-li

pece, že jest Bh, poátek svta, budou se mnou souhlasiti všichni, a toto

uznání Boha nás spojuje ; ale eknu-li, že jest Bh Brahma, nebo židovský,

nebo Trojice, — pak takové božství rozluuje . . . Hlavní je to, abych

pochopil, že život mj náleží ne mn a tvj ne tob, nýbrž Bohu, jímž

poslán byl a kferý žádá od nás, abychom konali vli Jeho ..."

Popev božství Kristovo, Jeho zmrtvýchvstání, T. popel základ,

na nmž spoívá uení kesanské, o nmž 1909 v list k píteli

svému pronesl se takto:

„Pro mne jest uení Kristovo prost jedním z onch krásných nái)OŽenských

uení, jež jsme pijali od egyptského, židovského, indického, ínského a

eckého starovku. Oba veliké principy Kristovy: lásku k Bohu, to jest

k absolutní dokonalosti, a lásku k bližnímu, to jest ke všem lidem bez

rozdílu, káží všichni mudrci svta . . , ís^áboženská a mravní pravda je

všude a za všech dob táž. Nemám zcela žádné záliby njakého
druhu v kesanství. Ml-li jsem zvláštní zájem na uení Kristov,
spoívalo to pedn v tom, že jsem se v tomto náboženství narodil a mezi

kesany žil; za druhé, že jsem nalezl velikou duševní radost v tom,
zbaviti toto uení v jeho istot úžasného porušení církvemi."
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Zajisté hrdé sebevdomí, jež nikterak nesvdí o tom, že by
Tolstoj byl vssál v sebe ducha evangeha, pravou pokoru a skromnost.

Není úkolem naším, abychom probírali veškero uení Tolstého, jež

uloženo v jeho nábožensko-filosofických láncích od let osmdesátých,

ale tolik jisto, že Tolstoj jako moralista daleko stojí za Tolstým jako

umlcem. Nedávno pojednal o innosti Tolstého jako zakladatele no-

vého náboženství prof. A. A. Isajev v pednášce „L. N. Tolstoj
za hranicemi umlecké tvorby", kdež dospl k tmto zá-

vrkm :

„L. N. Tolstoj jako moralista, filosof a publicista — oste se odlišuje

od umlce Tolstého. Uení T. o lásce k bUžnímu je chudé obsahem. Není
žádných dvod stavti Tolstého v ady náboženských
reformátor. Plány spoleenské reformy, nartané Tolstým, nemají pdy.
Soukromý život T. nedovede upokojiti tch, kdo vidí vTol-
stém pede vším hlasatele víry a uitele mrav v. Umlecká
díla T. zachovají cenu na vždy; všecko to však, co bylo jím vytvoeno za

hranicemi umní, postupné pobledne a bude vtšinou zapomenuto.

Pirozená mravouka a náboženství T. dovedou sice poukázati na

nedostatky beznábožeuského a vnjšího života, podrývati víru v takový

život, dovedou boiti, ale nevdí si rady, jedná-li se o positivní
ideál života, jemuž nedovedou dáti konkrétního výrazu. Tolstoj, vida

V duši lovka zárodky dobra, zapomíná, že dobro v lidech smíšeno

se zlem, a že ke správnému životu nestaí pouze ukázati v duši lo-

vka dobro, nýbrž nutno také seslabiti vliv zla na n, vyléiti piro-

zenost lidskou, by mla sílu, konati dobro, Tolstoj tu opakuje starý

blud Sokratv o lidské pirozenosti a jejích vlastnostech. Sokrates totiž

ml za to, že staí lidem poznati a pochopiti dobro, a že rozum už je

pimje, by zmnili život v tomto smyslu a drželi se jen dobrého. Dále

Tolstoj pikládá veliký význam rozumu v nábožensko-mravníra život

lovka, ka, že lovk nemá viti, le v to, „emu viti b}^!

piveden rozumem", ímž si zejm odporuje, ponvadž jindy

ukazuje na slabost rozumu, jeho nedostatenost i pochopiti život a za-

vrhuje vdu i veškeru kulturu, plod rozumu. Pro lidský rozum, jenž

nedovede pochopiti a zaíditi život vbec, mže býti najednou úpln
spolehlivou oporou ve vyšším oboru nábožensko-mravního života? Což

lovk, zbaví-li se škodlivých vliv souasného života, nebude znova

tvoiti kulturu podobnou?

Ostatn, nábožensko mravní idey Tolstého nejsou nic nového. Již

ped ním byly lidstvu známy idey pirozeného náboženství a mrave-
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uky a pece život lidský se složil tak, jak jest. Tolstoj pouze své ná-

zory náboženské snaží se obléci v kesanské formy, naluví o nich

jazykem spisovatel kesanských, ale to vše jen vnáší ješt vtší

zmatek v rozum mnohých lidí. Djiny dostaten svdí, že snahy

lovka, ponechaného sob samu v oboru náboženství, snadno se za-

plétají v labyrinte rzných složitých otázek vznikajících v jeho roz-

umu a koni tragicky. lovk zane pijímati za Boha bud ást Jeho

stvoení, nebo vlastní abstrakci, a v poslední dob zvlášt asto svj

pojem o život, který ilí v sob i v pírod. Pi takovém processe

poznání Boha lovk daleko odejde od Nho, spokojí se pouhým stínem

Boha, nebo vrací se k sob samu. Tak se stalo též s Tolstým, jako

hlasatelem pirozeného náboženství. Neuznávaje osobního Boha,

zavrhl vlastn i sám pojem nábož enství, jež p ed pok ládá

víru v živého, osobního Boha.

Z kesanství, které chtl Tolstoj obnoviti, v jeho uení zbylo

velmi málo. Již sam výbr pravd evangelia, jež se nejvíce v ueni

Kristov zalíbily, zvlášt proslulé „neodpírání ziu", a jež uznal

za absolutn pvodní, byl uinn na pd ne náboženské, nýbrž na

pd polomystického anarchismu, který leží v základ celého uení Tolstého

.

Domnívaje se, že po náboženských poblouzeních devatenácti set let on

byl povolán a osvícen, aby odlouil pravé uení Spasitelovo od po-

zdjších pímsk, vylouil z evangelia všecku jeho dogmatickou ást

a mravní uení podal ve zkažené podob. Vida v zakladateli kesan-

ství pouze hlasatele mravnosti, odmítal tím jeho hlásání závaznou moc.

Zavrhnuv uení o pádu lovka, o poteb vy^koupení, vnitního obro-

zení, základní lánky vrouky kesanské, základním kamenem kesan-
ství uznal „neodpírání zlému" ne proto, že by v nm bylo shrnuto

uení Kristovo, nýbrž proto, že v mysli Tolstého bylo hotovo uení
fatalistické, jež ho nutilo v evangeliu hledati tahy, jemu odpovídající.

Již v idei popírání osobní vle, provedené ve „Vojn a míru"
a v idei povinnosti podrobiti se bezosobnímu davu, jejž ídí jakýsi

bezosobní osud, jako v zárodku leží pikázání o neodpírání zlému

i o mravní povinnosti dobrovoln se podíditi svtovým zákonm a

vnjší síle. Tak Tolstoj ke kesanství zaal pizpsobovati pojmy a

názory buddhismu, jenž byl prvním pramenem jeho uení. Druhý^m

pramenem jeho uení byla neodvodnná hypothese o pirozené
dobrot a dokonalosti pvodního lovka, zkaženého t. z v.

kulturou, již Tolstoj zavrhoval, ve ve zlatý vk, který vidl usku-

tenný v polorostlinném život seliké obSiny, nejlepší form pozem-
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ského života, blízkého životu pírody. I zval T. intelligenci, by se

opi'08tila, uila se od lidu žíti. A proto práv uení Tolstého

se svým polonárodnickým zbarvením líbilo se ruské ^iládeži, jež ráda

idealisuje lid a vidí mravní ideál v jelio prostém život. Nejsmutnjší

bylo, že na mysl této mládeže Tolstoj ml práv tehdy nejvyšší vliv,

kdy chyboval, svými spisy nábožensko-filosoíickými. Alé práv na tch

si Tolstoj nejvíce v poslední dob zakládal.

Tolstoj jest až k šílenství, jak dí kterýsi kritik, zamilován v sebe

sama, bezmrn ví ve své síly, v rozum svj a geniální své schop-

nosti k objevm. A eho dosáhl svým uením? Ohlas jeho „uení

o zemi, která je Boží, a o vlastnictví, které je bezprávím," bylo sly-

šeti v revoluní boui v letech 1905—1906, kdy vzbouenci dopouštli

se neslýchaných ukrutností na svých spolubližních. Vybravše — dle

píkladu samého Tolstého, jenž libovoln vybíral z evangelia, co se

mu hodilo — z uení jeho, co se zase hodilo jim, zapeli jeho uení

láskjí^, všeodpuštní, milosrdenství a lidskosti, zavrhli církev i stát, hlá-

sali anarchii a nirvánu. Ký div, že stát byl by se ho rád zbavil a

církev pravoslavná jej vyobcovala! (P. d.)
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. Z djin msta Loštic.

VÁCLAV KrBÍOEK. (. d.)

4. Loštice pod ochranou král. msta Unova.
Doba první 1581—1699.

1. Lcta pokoje mezi UDovem a Lošticemi.

(1581—1619.)

Jindich Podstatský míní LoStice prodat. — Dosavadní vztahy Loštic k Unovu. —
Pro Loštití toužili pod Unov. — Kupní smlouva o Loštice s Jindichem Podstatskym.

— Smlouva LoStic s Unovem. — Židovská obec v Lošticích stává se samostatnou. —
Vrchnostenské platy a dávky z Loštic. — Poslední zprávy o Jindichu Podstatském

z Pfusinovic- — Loštití rodáci v cizin. — Šlechtici a knží se usazují v msteku. —
Nesnáze obce s novými sousedy.

Jindich Podstatský z Prusinovic pevzal koncem roku 1580

msteko Loštice jakožto statek náležitý sirotkm po zesnulém bratru

Prokopovi. Uruiv zboží dle platných zvyk do rukou zemského

hejtmana, zavázav se totiž listinou, statek vrn opatrovat, nabj-l

veškerých práv ddiného pána s jedinou povinností, svým asem až

sirotci dospjí, vydati poet z vladaství svého. Mohl tudíž Loštice bu
sám spravovat anebo prodat, stržený pak obnos po odeteni výloh

s výchovem a výživou odevzdat nkdy mladým svencm.
Jindich Podstatský hned od smrti bratrovy zanášel se m3'slem,

prodati vbec celé dosud své panství búzovské a pesídlit na Trnávku.
Sotva že Prokop zemel, pipovdl kolem sv. Havla roku 1580 vladj^ce

Janu Kobylkoví z Kobylího, tehdy na dom v Lošticích,^)

pustiti statek lechovský. ^j Nesplniv své pípovdi, zastavil jej

v masopust následujícího roku Janu st. Otíkovi z Oldišova a

manželce jeho Katein Mincovn ze Zárušic na Svánov. 3) Téhož

léta prodal zddný po bratru Prokopovi dm v Olomouci. *)

') Sedl na mšanském dom . 64, kterýž jemu a choti jeho, paní Mand
Podstatské byl daroval nebožtík Prokop nkdy ped rokem 1580.

-) Roku 1581 Jan Kobylka z Kobylího pohání Jindicha Podstatského z Pru-

sinovic na Bonzov a Trnávce, že léta 1580 pi asu sv. Havla na zámku Bonzov
jiipovdl jest mi dvr Lechovice a ves Pavlov, ves Hráduici a ves Lhotku se vším

píslušenstvím prodati a nyní pípovdi své dostiuiniti nechce. Ph. olom. XXX. 177.

a) Pííh. olom. XXIX. p. 629.

*) Podstatskym patíval dm ve Ztracenu ulici . 278 staré (36 nové).
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Ani Loštic nehodlal držet. Tím nastal pro Loštice okamžik d-
jinn nad jiné dležitý. Zkušenosti nabyté se tymi pány, kteí se

vystídali bhem dvaceti let v držení msteka, byly tak nevelmi ut-

šené, že Loštice jenom s obavou mohly ekat nového držitele, jenž by

nazdabh se namanul. Pišla tudíž obec loštická nejenom vstíc mj^slu

pán Jindichovu, nýbrž jednala též v zájmu svém vlastním, když se

prosebn nabídla, že sama vyhledá kupce za cenu, o níž se do-

hodla s Jindichem Podstatským pedbžnou námluvou. ') Za výhod-

ného pro sebe kupce považovali msto Unov.
Unov, královské msto jedno ze šesti, jimž náleželo právo

kupovati statky do zemských desk vtlitelné, podpisovat úmluvy zem-

ského míru a vysílat zástupce na snmy, kdež tvoili s vyšším ducho-

venstvem tetí sbor za pedsednictví zemského podkomoí, nebyl pro

Loštice mstem neznámým. Ode dávna jezdili tam obyvatelé na vý-
roní trhy se svý'mi výrobky a nakupovat životních poteb. Když

unovští páni nechtli loštických hrní pouštt na trhy do msta,

zjednal svým poddaným právo k tomu pan Václav Haugvic
z Biskupicroku 1530 pi zemském soud. Potom bývaly styky ješt

ilejší. Eoku 1554 si vyžádal ševcovský cech v Lošticich cechovní

lánky od dotyného cechu v Unov a pedložil je pak Prokopovi

Podstatskému k potvrzení. Podobn sdlil roku 1563 tkalcovský
cech unovský na prosbu pana Jindicha Podstatského bratím téhož

emesla v Lošticich své artikule. Oba tyto cechy zstaly proto jaksi

pirozen odvislý od dotyných cechmistrv unovských.

Úzké bylo spojení Loštic s Unovem v záležitostech soudních.

Tžší otázky, jež se naskýtaly v soudním jednání, pedkládalo m-
stecké právo loštické prostednictvím Unova k rozhodnutí Olomouci,

žádajíc od nho nauení. ^) Unov sám byl pro okolní strany právem

') že takové dorozumní pedcházelo, dovídáme se ze smlouvy Loštických

s Unovem roku 1581, kde stojí, že byli >na prodej od pána jejich pana Jindicha

Podstatského z Prusinovic, majíc i njakou prve s týmž pánem svým ná-

mluvu*. {Houdeh, Loštice 41.) Námluva znla v ten smysl asi, že Loštice mají j^rávo

najít sob do jisté doby vhodného kupce za cenu panem Jindichem urenou.

'^) FraseJc, Organisace práv magd. na severní Morav p. li 8. Pípad, ze kterého

vysvítá soudní spojení Loštic s Unovem byl tento: Na jae roku 1562 žaloval Jan fojt

moiavianský se spolusousedy svými ped právem lotickým na loštického mlynáe

Jana Humlova, že jim nechc« nahradit 25 zl. svatováclavského platu, kterýž oni místo

nho byli položili své vrchnosti ze mlýna v Moravianech, kdež Jan Humluv býval

nájemníkem. Loštické právo pedložilo vc v Unov, jenž pak žádal o nauení v Olo-

mouci. Pe se táhla dv léta a skonila nálezem olomuckým: «Ponévadž odpoiuík
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zamátnané místem appelaníra. Od roku 1579 bylo pro Loštice toto

ízení odvolací v Unov povinným.') Nedivno tedy, že Loštice ..obá-

vajíce se, aby nkterému jinému pánu v poddanost se

nedostali" 2) a majíce volno, vrchnost sami sob najíti, pipadli

na Unov.
Jakých výhod doufali od Unova, zakoupí-li msteko

Loštice? Nkolik a znaných. Zajedno nemli by vrchnost bezprostedn

na blízku. Tehda im blíže sídlel pán, tím bystejší míval oi, tím

tžší ruku a tím hlubší mšec. V takové obci „býval stálý dohled bud"

pánv bud jeho úednictva, a tu blízkost vrchnostenská nedopustila

nikde vzniknouti svobod ani z daleka podobné té volnosti, které setšívala

msta, mající vrchnost svou daleko." ^) Za druhé byU by bez obav

spojených s astým stídáním majitele; nebo bude-li msto pánem

Loštic, odpadne pro dlouhé budoucno starost, jaký bude co do stupn

dobroty nástupce nynjšího pána ; nebude potebí opt a opt žádat

o stvrzení výsad, jako se oné doby dlo pokaždé, kdj^ž nastupoval

nový majitel. A splnní takové žádosti b\^valo drahé. *)

Též s jiné strany kynula výhoda zmenšeného vydání. Každoroní

položkou v útech poddané obce byly za onch as výlohy na po-

hoštní inné pokaždé, kdykoli pijel bud" pán osobn bud zástupce

prokazuje, že jest plat svatováclavsky knzi Kašparovi ty asy pevoru kartouzskému

spravil, tehda jeho slušn ze žaloby zprostiti miižete.<' 1. c. 128. Tento nález sdlil pak

Unov právu loštickému

») KomenúIeJc, Snmy lil. p. 668. Srv. as. eského mus 1839 I. p. 88.

*) Píšou Unovští ve smlouv z r. 1581. Boudek, I.oStice p 41.

*) Whiier, Kult. obraz esk mst I. p. 32.

*) Když pan Karel z Lichtenštejna r. 1000 potvrdil svobody msta Litovle,

z.iplatili mšané »nikoli z povinnosti, nýbrž z poddanské lásky* 10.000 tolaru jeho

vitelm. {Pluhová, Okres litovelský ve Vlastivd.) A co starostí, obchzek, jízd a

výloh stálo takové potvrzení jinak, o tom výmluvný doklad zachoval se v obecních

útech unovských z r. 1610, když mšané chtli a musili své dosavadní výsady

míti stvrzeny od krále Matiáše Naped bylo poteba jeti do Litovle k vidimování opisu,

•pi emž utraceno a písai dáno celkem 3 zl. 6 gr. Potom do Olomouce za týmž úelem

u kapituly nov vydáno 15 zl. 8 gr. 3 den. Konen pak ^jedouc vyslaní Havel Majera

primátor a Andreaš Voštinka s služebníkem a poslem se tymi komi do Vídn, utraceno

cestou 64 zl. 1'2 gr. — Item panu Jordánu sekretái J. M. král. darováno 10 dukátu

iní 20 zl. Item Maxovi sekretái J. M. pana Ladislava z Lobkovic darováno z lásky

pátelské pro odsloužení 12 zl. 12 gr. — Item jiným pro pístup a fiedrunk 3 zl. 18 gr.

— Za Súuru k majestátu confirmaci 4 zl. — Za vosk parunkovej k peeti J. M. krále

1 zl. 15 gr. — Posláno adánotaxy od tej J. M. král confirmaci J. M. panu Ladislavov

z Lobkovic 700 zl. — Outraty jedouc a spravujíc v Brn tuž taxi za confirmaci 13 zl.

25 gr. 6 d.« Celkem stálo tudíž potvrzení výsad unovských 838 zl. 7 gr. 2 den.
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jeho mezi osadníky nebo se u nich stavoval cestou, i) Tyto výlohy

mly ovšem zstati msteku i pro budoucno, za to však bude ušeteno

jiných a to nákladnjších dar a poct, které se vnovaly „z povinné

lásky", když nastupovala vládu nová vrchnost. Konen padalo tžce

na váhu, že by Unov nebyl vrchností šlechtickou, mly by tedy

Lostice pány sob více rovné a mohly se nadáti lepší ochran}^ svých práv

a svobod. Dá se s nkolikalennou radou, jež zastupuje msto, snáze

jednat, nežli s pánem jediným. Celkem je všechno, co Loštice ekaly

a doufaly od Unova, strun zahrnuto v úsudku z mnoha pípad
vyvozeném, že pod mstem „bývalo lidštji, sousedštji a veseleji." «)

Unovské obci ke koupi Loštic nescházelo ani chuti ani prostedk.

Jsouc už roku 1234 pánem Stelic a bezpochyby též Rej not, do-

stalo msto roku 1399 od markrabí Prokopa ves Pirník') a pikou-

pilo roku 1517 ves 8okolom za 1280 zl. mor. Roku 1531 bylo po-

stiženo velkým požárem, pi emž „msto všechno vyhoelo, na zdech,

vžích, kostelích a domích i sic lidé na statcích velikou škodu a zna-

menitou vzali, tak že veliký díl jich nemajíce se na stavti, odtud

odjíti a jinde živnosti své hledati musiJi." *) Když však krátce na to byl

vyízen dlouholetý spor ve prospch královských mst, že mohou ku-

povati deskové statky, získal Unov roku 1556 za 800 zl. mor. mlýn
na pedmstí a dvanáct let po té ves Nm. Libinu s kostelním

podacím za 6000 zl. mor.

Loštice, jež se jim nabídly ke kupu, mly býti pátým statkem

jejich a to znamenitým a výnosným. Koupí jeho se msto povznese

co do moci a vážnosti, pibude mu tetí kostelní podací a sice dle

') štdrost Mohelnických v té píin znal teba ddiný páu jejich olomucký

biskup vzhledem ku své osob do té míry, že roku 1567, když ml do Mohelnice pi-

jeti na noc císa Maximilian se svým dvorem, napomenul je biskup »abyste z strany

obroku a jinými vSelijakými potebami se opatili a J. M. císaskú pokudž by nejvýše

možný za slušufi záplatu fedrovati mohli«. Úedníkovi pak mírovskému píše biskup

souasn: »Jim (Mohelnickým) sám od sebe oznam, aby sob žádné tžkosti da-

rováním poct neinili.* (Arcib. arch. krom. kop. VIII f. 40. 41.) Roku 1569

vydali Mohelnití na hoštní a pocty vrchnostenské 1 4 zl. 1 den. — Msto VelkáByteš bylo

povinno »od starodávna, kdykoli p;ín jejich ddiný k nim do téhož msta pijel s ja-

kýmkoli potem eládky jej i s eládkou i koíími vychovati* a stravovati, z kteréžto

povinnosti je pan Jan st. ze Žerotína roku 1580 propustil za roní plat 30 zl. {Tiray,

Djiny msta Velké Byteše I. 127.)

2) Wliiter, Kulturní obraz eských mst II. 541.

') Pvodu asi Brník — cfr. Brníko.

*) Arch. mst. Un. z listiny, v níž král Unovským proiaíjí na 15 let platy

do komory zempanské. Srv. Archiv eský. XX. p. 21.
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tehdejšího zpsobu bez nejmenších povinností hmotných stran stavby

kostela, fary nebo školy, a noví poddaní budou svým pánm pomáhat

nésti bemena vojenská i berní. Vbec bylo lze pedvídat, že vložená

do nového statku jistina byt proti kupní cen veškerého panství

búzovského roku 1546 znaná, i) ponese dobrý úrok. 2)

Nicmén Unovští na první, bezpochyby ústní podnt loštické obce,

aby msteko za 12.000 zl. koupili, nejevili valné chuti. Poukazovali na

to, že nemají penz pohotov. Vyšli žadatelm vstíc jenom potud, že

zajeli do Loštic prohlídnout hranise a pesvdit se o stavu a možných

píjmech z msteka. Teprve když purkmistr, konšelé a všechna obee

loštická „snažnou žádostí prosili" písemn a vyslali na ten úel do

Unova zvláštní deputaci „z prostedku svého" s plnou mocí, zaalo

se jednat doopravdy. Loštití, jimž velmi záleželo „aby nkterému
jinému pánu v poddanost se nedostali," podvolili se zvýšit

dosavadní vrchnostenskou roní inži 576 zl. o 24 zl. a složit Unov-
ským na potebnou kupní cenu 1300 zl. (P. d.)

') Bylo celé búzovské pauství i s Loticemi toho léta prodáno za obnos

kolem 15 tisíc zl.

^) Mohlf Unov bráti do rozpotu stálý píjem roní z Loštic od obee kesanské

obnosem 600 zl., od židfi 13 zl., pokut a výhostného nejmén 30 zl., což úhrnem iní

práv 6 procentový úrok z jistiny 10.700 zl., jež chtli položit Unovští ze své

pokladny. Byl to tehdy bžný úrok. Tolik ochranné inže pobíral Unov z Loštic ron
s vynecháním sedmi let Švédských až do roku 1699, kdy Loštice pidaly sedmé sto

zlatých. Poítá li se k tomu od let asi 1650 ješt roní dávka nejmén 30 boru

v tehdejší cen asi 12 zl., vychází z investované jistiny per 10.700 zl. za dobu
1581— 1848 prmrný úrok 6"76 ze sta. Nebyla tedy koup Loštic Unovu nikterak

nevýhodná. Právem uvádjí Loštití v obran svých práv r. 1697 »že antecessores
naSi mnoliem vcí dobrodiní pánm unovským nežli oni nám uinili^
když nejprve 1300 zl. mor. darmo na pomoc k skoupení sebe a od toho asu až dosavad

již pes 70.000 zl. mor. ochranných penz jim od nás odevzdáno jest* a že Unov ml
z ochranné inže loStické »k zlepšení diichodfiv svých výborný užitek*.
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Úkols sociálního pojištní.
De. Jan Koutný.^)

V 19. století došlo k velikému rozptí prmyslu jednak zdoko-

nalením a rozšíením dopravnictví a jednak tím, že technická výroba

se pemnila ve velkovýrobu. Se vzrstem prmyslu tvoila se stále

vtší a vtší tída lidu dlnického, která se postupem asu uplatovala

politicky i hospodásky, uzavírala se zamstnavatelem právní smlouvy

a mohla se voln pohybovati ve smyslu právním i místním. Osobní

ráz pracovního pomru ponenáhlu mizel a ustupoval hledisku ist
obchodnímu. Pomocná opatení, jež díve snad jednotlivce uspokojovala,

nemohla ovšem vyhovovati massám. Proto byl dlník vlastn odkázán

ve všech životních nehodácb sám na sebe ; a tu se ukázalo, že jeden

lovk jest píh"š slab prese všecky vymoženosti právnické a hospodáské.

Byla tudíž organisována svépomoc hromadná. K svépomoci však mohl

se odhodlati jen dlník zámožnjší ; a práv lidé nejchudší, kteí by

pomoci nejvíce potebovali, zstávali bez ní. Z toho vznikala obava, že

by takto mohl býti národní celek oslaben. Aby se tak nestalo, bylo nutno

pomýšleti na vydatnjší prostedk}-, které by mohly uchrániti každého

dlníka proti hospodáskému poškození. Zárove se ím dál zetelnji

vidlo, že vtšina nebezpeí, která ohrožovala bu na chvíli neb

i trvale pracovní a výdlenou schopnost dlníkovu, pochází z práce

samé. A tato práv okolnost vedla k problému sociálního pojištní,

jehož uskutenní a rozšíení nemohlo se ovšem díve oekávati, dokud

by všecko dlnictvo jako celek se nesúastnilo ešení otázky. To však

nešlo jinak, le zákonitým donucením. Rok 1881 jest pro sociální po-

jištní rozhodným. Od té doby totiž eší státy pojištní sociální

cestou zákonodárnou. Toho roku byla v Nmecku podána osnova

zákona o pojištní úrazovém, hned na to o pojištní nemocenském,

pak invalidním a starobním. Nmecka následovaly brzo ostatní státy

kulturní. I když byly zákony sociálního pojištní ustavin zdokonalo-

vány, vyznauje se zvlášt dnešní doba zv3''šeným úsilím vybudovati

pojištní všude a to pojištní jednotné a co nejobsáhlbjší. Dnes pova-

žuje se všeobecn sociální pojištní za nezbytnou potebu nynjší vyšší

kultury, jakou jest na p. školství, veejné zdravotnictví, chudinství a j.

1) Srv. Zahn : Belastung durch die deutsche Arbeitervesicherung. (Zeitschrift fiir

die gesamte Versicherungs-Wissenschaft 1912.) — Mánes : Versicherungs-Lexikon. —
Die deutsche Arheiterversicherung.
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Hlavní úel sociálního pojištní jest: chrániti dlnictvo v jeho

hospodáských zájmech proti nevyhnutelným nebezpeím a škodám,

které mu vznikají z povolání. Úelu toho se dosahuje pojištním ne-

mocenským, úrazovým, invalidním a starobním.

Ze sociálního pojištní plynou etné výhody dlníkovi, zamstna-

vateli, státu a veškerenstvu.

Dlník má výhody hmotné i duševní. Materieln mu po-

skytuje sociální pojištní v nemoci lék, lékaské rady, nemocniního

ošetování, podpory v šestinedlí, v rekonvalescenci a pohebného, pi

úrazu pak renty postiženému, renty pozstalým, léení, aby se uzdravil

a k práci byl zase schopen, pi delších nemocech, pi invalidit a ve

stáí poskytuje mu dchodu, pobytu v ústavech léebných, v inva-

hdovnách a starobincích, vdovám se dostává pense a sirotkm výbavy.

Sociální pojištní nejen že odškoduje, ono potírá také píin 3%

jež nemoc, úraz a invalidita zavinují a stává se tudíž základním kamenem

sociální hygieny. Sociální pojištní zahajuje soustavný boj tuberkulose,

pijanství, nouzi bytové, nezamstnanosti, zavádí a zdokonaluje všude

bezpenostní opatení. A ponvadž dlník práv následkem rozsáhlých

opatení bezpenostních je daleko mén vystaven nebezpeí nemoci,

úrazv a invalidity, je zdravjší a silnjší.

Sociální pojištní má blahý vliv také na duševní stránku dlní-

kovu. V nemoci nebo pi úrazu není odkázán dlník na milost svých

bližních, nýbrž má zákonité nároky na penžitou podporu, kterou si

sám zabezpeil svými píspvky a svou prací asi práv tak, jako úedník

na svou pensi. Dlník tedy není podporou nijak doten ani na cti ani

na obanských právech; ba naopak vdomí, že má právo na pomoc

v neštstí, posiluje ho v sebedve a v sebevážnosti.

Úast ve správ sociálního pojištní dává dlníkovi píležitost,

aby sám poznal právní a technickou stavbu celého pojištní, aby se

pesvdil, eho pojištní sociální poskytnouti mže a eho nikoli. Proto

nabývá dlník pravého pochopení pro sociální pojištní a dvry v n.

asto prohlédne, že povinnost pojišovací jest jen jedním z prostedk,

které zabezpeují podporu v rzných nehodách životních, a proto spoí

a dobrovoln zákonité píspvky zvyšuje, aby ve chvíli neštstí nebyl

odkázán na pedepsané minimum.

Zamstnavatele zbavuje sociální pojištní povinnosti starati

se o své dlnictvo v nemoci, pi úrazech a ve stáí. To má pro nho
dvojí dobrou stránku: jednak nepotebuje se zamstnavatel báti domácí

konkurence, že by snad druhý závod pracoval lacinji, kd^ž by se
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mén staral o dlnictvo a proto ml i menší položku ve vydání, nebo

zákon pedpisuje všem zamstnavatelm pro sociální péi jisté minimum,

jež je stanoveno pesn dle jednotného mítka, jednak má zamstna-

vatel umožnno v závod míti jen lidi práce schopné a mladší, po-

nvadž se nemusí nutit zamstnávati dlníky staré, kteí v jeho službách

pozbyli pracovní síly.

Sociální pojištní iní dlnictvo pímo nebo nepímo silnjším a

intelligentnjším. A z takového dlnictva má i zemstnavatel znaný

prospch, ponvadž jen dlnictvo tlesn a duševn zdatné mže závod

pivésti k rozkvtu. To také dobe vdí zamstnavatelé, proto konají

asto pro zdraví a vzdlání dlnictva více, než co jim zákon pedpisuje.

Zizují na p. dlnické domky, nemocnice, ústavy pro rekonvalescent}^,

koupele, útulky pro kojence a batolata, zakládají dtské zahrádky,

hospodyuské a kuchaské školy, knihovny, divadla, konsumy, podprné

pokladny, podporují náboženské podniky, dávají užívati pozemk, po-

skytují dovolené atd.

Sociální pojištní vnuje milliony na veejné zdravotnictví, na

rodinné domky, na všeobecné vzdlání a na jiné dobroinné úely.

Jen invalidní pojišovny v Nmecku vydaly do konce roku 1911 ze

svého jmní (IT milliardy marek) na uvedené vci 1022 mil. M a to

na všeobecn prospšná zaízení pro pojištnce (k potírání lidových

nemocí, zvlášt tuberkulosy) 64 mil, M, na pjky ke stavb dlnických

domk rodinných 342-3 mil. M, na pjky ke stavb domk pro svo-

bodné 199 mil, M, na podporu lidumilství 482"5 mil. M, z toho pi-

padá na stavbu nemocnic a rzných léebných ústav 1056 mil. M,

na povznesení veejného zdravotnictví (lidové lázn, jatky, vodovody,

kanalisace, hbitovy atd.) 165 mil. M, na jiné dobroinné úely

130-4 mil. M, na hospodáský úvr 1142 mil. M.

Kdyby nebylo sociálního pojištní, pipadly by tyto položky na

úet financí veejných.
Mimo to je ást hotovosti sociálního pojištní uložena v papírech

státních a kommunálních, ímž jest veejný úvr nemálo posílen a

upevnn. Pes milliardu marek mly nmecké pojišovny invalidní

uloženo koncem roku 1910 ve státních a kommunálních papírech.

Hlavn však pejímá na sebe sociální pojištní velikou položka

pro chudinství, které by znan zatžovalo veejnou pokladnu. Ze 100

millionv osob, kterým se v Nmecku dostalo podpory v nemoci, pi

úrazech a pi neschopnosti k práci, jist by bylo znané procento od-

kázáno na chudinskou podporu a z 8'4 milliard marek, jež jim byly
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clo té doby vyplaceny, jist byla velká ást udlena na zmírnní bídy.

Je tedy chudinská pée znateln podporována, což dobe cítí chudinské

iiady zvlášt menších mst. Neubývá-li pece, ovšem jen relativn,

chudinství, jak by snad mohl nkdo namítnouti, má to své sociální pí-

iny jako na píklad : velký koeficient vzrstu u tíd nejchudších,

okolnost, že mnozí z nejchudších nejsou v pojištní, vtší poteby ži-

votní, drahota, píliv chudého obyvatelstva venkovského do mst atd.

Applikujeme-li totiž na vylidování venkova známj- fysikální zákon i)

o vedení tepla (který platí také pro elektinu, vodu a vzduch), zá-

viselo by množství osob do mst se sthujících pímo na rozdílu so-

ciálních pomr zvlášt výdlkových, na potu nejchudších rodin a ne-

pímo na vzdálenosti venkova od prmyslového stediska.

Cím silnjší a práce schopnjší jsou nejnižší vrstvy, tím vtší

zisk v ohledu hospodáském a mravním kyne státnímu celku, nebo

síla lidu jest organický národní kapitál, který tvoí úrodnou pdu pro

kulturu a hospodáskou produktivnost.

Rozumí se, že sociální pojištní také zatžuje rozpoet a to všem,

kdož mají z nho zisk. Na mezinárodní hygienické výstav v Dráža-

nech r. 1911 bylo nmecké pojištní dlnické znázornno mohutným

dubem, jemuž dodávají životní sílu tyry koeny : dlnictvo (na po-

jištní nemocenské a invalidní), zamstnavatelé (na pojištní úrazové,

nemocenské a invalidní), stát a úroky. Od roku 1885 do 1909 inily

píspvky dlnictva 40%, zamstnavatel 45%, státu 5*5% a úroky

9*5% všech píjm, jež za tu dobu dlnické pojištní mlo.

Ponvadž tedy sociální pojištní všeobecn se uplatuje pinášejíc

etné výhody jednotlivcm i celku, jest jen litovati, že druhé vydání

osnovy zákona o sociálním pojištní rakouském, které bylo v ásti

nemocenského a úrazového pojištní upraveno a o invalidní a starobní

pojištní rozšíeno, už od r. 1908 dosud není uzákonno, aby mohlo

plniti své veliké poslání jak v lidu tak i ve stát samém. Je toho tím

více litovati, že jiné státy pracují v tomto smru intensivn a rychle.

Nejileji si ovšem poínají prmj^slové státy Nmecko a Anglie, které

nejlépe oceují význam sociálního pojištní jak doma tak i v cizin.

Nmecko práv zrevidovalo a zdokonalilo jak do hloubky tak i do

šíky dlnické pojištní ve všech jeho oborech. Invalidní, vdovské a

*) M = k " ,— - s, kde M znaí množství vedeného tepla vodiem za jednotku

dobu, k charakterisuje vodi, t^ — t^ jest rozdíl teplot obou koncii vodie (rozdíl cl.

potenciál, rozdíl výšek vody a rozdíl tlaku), 1 =: délka vodie a s = prez vodie.
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sirotí pojištní jsou už v platnosti v nové form od 1. ledna 1912,

úrazové vejde v platnost teprve 1. ledna 1913 a nemocenské v celém

svém rozsahu až 1. ledna 1914. Anglická vláda podala v kvtnu 1911

osnovu zákona o „národním pojištní" a 15. ervna 1912 zákon vcšel

v platnost. Anglické pojištní jest ješt rozsáhlejší a úplnjší nežli

nmecké. V Anglii jest pojištním povinných celá tetina všeho oby-

vatelstva, krom toho obsahuje anglické pojištní také pojištní proti

nezamstnanosti. Anglická vláda platí starobní pojištní sama t. j. ron
asi 240 million K. V celku pispívá stát anglický ron na národní

pojištní asi 336 mil. K, kdežto stát nmecký jen asi 61 mil. K.

Avšík i jiré státy zavádjí a rozšiují pojištní sociální. Rumunsko
vydalo 27. ledna 1912 jednotný zákon o organisaci živností, malého

úvru a dlnického pojištní s pojištním nemocenským, úrazovým,

starobním a invalidním. Bulharská vláda chystá rovnž osnovu zákona

o pojištní nemocenském, úrazovém, starobním a invalidním. Rusko za-

vedlo práv pojištní nemocenské a úrazové atd.

Dnes se totiž všeobecn chápe problém sociální politiky tak, že

nezáleží — zvlášt v prmyslových státech — tak na zálohách kapi-

tálových jako spíše na reservách sil, a proto že teba pomýšleti na

nejvtší reservy tlesných i duševních sil, na tlesné i mravní zdraví

národa. Tady bylo by na míst mobilisovati u nás všecku dobrou vli

na hoe i dole, abychom si získali a uhájili v mezinárodním boji vel-

mocenství na poli sociálním a hospodáském.

Hlídka.
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O táborských traktátech eucharisticksch.
De. Jan Sedlák.

V myšlenkovém hnutí eském na konci XIV. a v XV. vku má

eucharistie místo první. Již Milí zavádl asté pijímání, Matj
z Janova pak budoval na nm celý svj opravný program. Ve svých

eucharistiekých traktátech v Regulích velebí Matj svátost oltání tak

nadšen, koí se jí s takovou opravdovou vroucností, oceuje její

psobnost v lidské duši tak velými slovy, že v celé svtové literatue

bohoslovné tžko jest nalézti co lepšího. Pravý to eský „doctor eucha-

risticus". A Jakoubek ze Stíbra kráí úpln v jeho šlépjích.

Týmiž myšlenkami, ba nezídka týmiž slovy, jimiž Janov di kazoval

nutnost astého pijímání, dovozuje Jakoubek nutnost pijímání pod
obojí. A dvody jeho — naízení Kristovo a praxe prvotní církve —
jsou tak pesvdivé, že Hus sám mu vtom podlehl. S dogmatického

hlediska nelze, odezírajíc ovšem od utraquismu, upíti, že lék Matjem
a Jakoubkem navrhovaný- jest velmi úinný. Vždy ve svátosti dlí

Kristus stále mezi námi, v pijímání spojuje se s námi co nejúžeji.

Hodn-li jej pijmeme, asto-li ke stolu jeho pistoupíme, jak by ne-

vyléii všech ran duše, jak by neviil síly potebné ke všem nutným

opravám ! V pravd s hrdostí mžeme patiti v eskj^ch djinách na

tento rozmach eucharistické myšlenky, jež zásluhou samé apoštolské

stolice dnes tak jest uznávána a doporuována.

Ale na ten mystický, theologicky zcela odvodnnj'^ a vcn
správný žár eské duše pichází najednou studená sprcha, ba píval

rationalistického pojetí svátosti oltání: Kristus prý tu

psobí jen svou milostí, nejsa skuten pítomen, je prý to jen památka
smrti jebo. Když lidský duch vzlétl na nejvyšší výšiny náboženského

života,
<
je stemhlav strhován v hlubiny pikartství.

Slovo „pikartství" má od let dvacátých XV. stol. v echách
zvláštní obsah. Není to, jak definuje Palackým), uení zapírající

transsubstanciici ; nebo i Stanislav ze Znojma v prvém
traktátu eucharistickém i Jakoubek i Roky ca na popírali trans-

«) Dj. XII. {•!. 3.
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substanciaci a pece nebyli pikarty. Pikartství jest uení, jež popírá
skutenou pítomnost Kristovu ve svát ostí oltá ní a, jak

Palacký dobe dodává, proto tupí všeliké klanní se svátosti

oltá ní jako modloslužbu.

Pvod pikartství.

Hledáme-lipí í ny vzniku pikartství v Cechách, nutn napadá

známé: „Omne nimium vertitur in vitium" a „Quotidiana vilescunt".

A není pochybnosti, že i tento psychologický moment spolupsobil,

aspo u nkterj^ch, ale vzniku nevysvtluje dostaten. Koeny nového

názoru tkvjí hloubji : ve Viklefovi a v pedchozích sporech
o remanenci.

Jest známo, jak záhy se ujalo a rozšíilo v Cechách dogma

Viklefovo, že chléb zstává po promnní v podstat chlebem, a jaké

zpsobilo boue. Štítného již uvádlo v pochybnosti, Bic ep s ^) je

potíral, Stanislav je pijal, Hus byl z nho obecn vinn, druhové

jeho, J a k o u b e k, 2) P í b r am a j. byli jím nasáklí. A nauka remanenní

snížila svátost oltání a spory o ni upravily cestu názoru rationali-

stickému. Toho si byli dobe vdomi reraanentisté sami. Jakoubek
to aspo naznauje v posledních slovech Vyznání, ^) Píbram se práv
proto odvrátil od remanence úpln a sám Jakoubek i Rokycana
neádi o ní mluvili ped lidem. *) S hlediska theologicko-filosofického

zajisté jenom transsubstanciace vysvtluje svátost oltání uspokojiv a

zachovává ji v celé její nadpirozené vznešenosti, konsubstanciace ve

smyslu Stanislavov a Jakoubkov neiní ji rozumu pístupnjší a

stálý^m ujišováním, že „eucharistie jest chléb", ji snižuje. Zvlášt když

') Cf. Flajšhans, Pražští theologové kolem r. 1400 v Ó M 1905 str. 26 n.

a Pedchdcové Husovi ve V A 1905 str. 170— 175.

^) Cf. muj lánek v loské Hlídce str. 433—440: Jakoubkv traktát remanenní.

^) Ibid. str. 435 : A na tom sluší sprostn zstati nechajíc nových vtipuov,

o nichžto velicí misti v školách dle se, ježto sprostní slyšíce to dvojení vtipuov tch
zacházejí v veliké pochybení a vrtkání ve viee.

*) Na žalobu, že ekl : »Veno má býti, že ten chléb, kterýž v as své veee
držal pán Ježíš, práv byl jest tlo boží«, ale v Kutné Hoe, byv na to tázán, že

nechtl odpovdti, hájí se Rokycana: »Semper cavi michi de huiusmodi
materia tractare in plebibus eciam in adventu cesaris, tum quia non edificant

huiusmodi materie plebes in fide, tum quia Mgr Jacobus doluit, quod de rema-
Bencia oportebat illum ad wlgus loqui . . . (Cf . Nejedlý, Prameny str. 105)

,

3*
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se k výkladu tajemství zaalo používati Viklefova slova ^figurative,

figuraliter", jež proklouzlo i Stanislavovi a v ústech remanentist

patrn se ozývalo astji, a když se ujal v boji proti transsubstanciaci

hrubý tón Viklefv,

2e skuten remanence byla mostem k pikartství, tuho nejlepším

svdkem jest Píbram, jenž v traktátu De non reraanencia píše: lili,

qui nituntur oppositum astruere docendo populum, ut sub fide credant

panem materiálem pistm a pistore penitus eundem in hostia remanere,

in promto dant siraplicibus oceasionem magne perplexitatis et precipue

illius erroris, quod panis non convertitur substancialiter in

corpus C hišti, cum idem panis reraaneat in nátura sua
post sicut ante. Quo eciam docmate inducunt simplices
ad flebi lem contem p tum hui US m agni fici sacramenti, ut

declinent adoraciouem et verum cultum eius et veneracionem sicut

alterius panis non sacramentalis . . Et non solum hec assercio est simplicibus

periculosa, sed eciam doctoribus et p rovec tis, quorum est ad

plures hereticas difficultates deductiva, ut credant, quod ille panis sic

remanens sit solum módo figuraliter corpus Christi et quod

inpossibile est esso in eodem šitu indivisibili adequate cum illo pane

corpus Chriáti, cum ut dicunt inpossibile est duo puncta materialia esse

in eodem šitu ... Occasione eius horrenda malá iam nu per
ab assertoribus huius opinionis šunt perpetrata. ^)

K tmto vnitním vlivm druží se však také vlivy vnjší.

Pedevším vliv Valdských, kteí již díve v jižních a jihozápadních

hlavn Cechách se rozšíili a novými asi pítoky stále byli posilováni*

Mezi bludy jim vytýkanými jest v inquisiních processech také popírání

církevní nauky o eucharistii. ^) Bez pochyby dostala se k nim nová

nauka psobením Kathar, kteí s Valdskými na mnoze splynuli

a i toto sím u nich zaseli. Že také v Cechách pikartství vzcházelo

vlivem katharisovaného valdství, jeví se, aspo v prvém období, nápadn
shodnou argumentací, jež není z Viklefa. ')

') v rukopise kapituly praž. D 74 fol. 89ab.

») Tak se vytýká Valdskym v Eichstattu & Mobui, rovuž v Kremži. Cf. Haupt^
Waldenserthum und Inquisition v Deutsche Zeitschrift fur Geschichtsw. 1889 str. 325.

Také David z AugSpurku a pasovský Anonymus pifiítají jim ten blud.

•) Dollinger, Geschichte der gnostischmanichiiischen Sekten, Miinchen 1890

str. 197 líí kaharskou nauku o svátosti oltání takto: »Fur die Eiasetzungsworte

hatten sie bereits die bekannten, nachmals von Earlstadt und Zwingli wleder vor>
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O jiném ješt vnjším popudu zmiují se kronikái.') R. Í418

pišli prý do Prahy Pikardi se ženami a dtmi, potem asi 40 mužv,

a od tjh se rozšíil blud 2) Ale tu tžko íci, jací to bludai byli. Asi

valdští neb beghardi ze sev. Francie, kteí jednak bl^-uznivým

myšlenkami svými posílili utopisticko apokalyptické smry v Cechách,

jednak snad i pro názor svj, že svátost oltání jest pouhým znamením

tla Pán, získali mnohé. ^)

Tak dostává se eské hnutí eucharistické, plujíc dsledn eištm
viklefským a zdouváno jíouc valdskými vlivy, v nebezpený vír.

Proudy haerese vystupují výš a výše a není nikoho, kdo by je mohl

zastavili. Vždy uebná autorita církevní jest povržena, a

autorita university, jž se staví na její místo, jest, jsouc pouze lidská,

píliš slába, zvlášt když universita sama st^jí v odboji proti uitel-

skému úadu církevnímu. Co zmohou dekrety Kardinálovy a

autoritááké traktáty Jakoubkovy a Píbramovy proti tm, kteí

kráejíce v jejich vlastních šlépjích mají jedinou chyba, že jsou dslední ?

gebrachten Erklarungen, námlich dass Christus bei den Worten: Dieses ist mein Leib

auf seinen eigenen Korper gezeigt und also keineswegs das Brod gemeint hábe, oder

wie andere versicherten, dass er nur hábe sagen wi«llen: Dieses bedeutet meinen Leib,

icofiir sie auch bereits die angebliche Párallelstelle I. Cor. 10, 4 {Der els tvar ChristusJ

anfiihrlen . . . Ein ehr gewohnliches fiir die Fassuugskraft des unwissenden Volkes

berecbnetes Argument war, dass wenn der Leib Christi so gross loie ein fíerg (am Rhein

sagten sie : wie dt-r Ehrenbreitsteiu) loilre, er denoch schon IdngH aufgezehrt sein músste.

Auch wu de eingewendet, dass wenn das Brod in den Leib Christi verwandelt wiirde,

eine iugliche Vermehrung dieses Leibes staítfinden miissfe Im Hrigen erklárien sie die

Stelleu bei Johannes und Paulus, welche von dem E^seii des Fleisches und d^ra Trinken

des Blutes Christi reden, auf verschiedeue Weise . . Ein Hauptgrund Cúr die Jigúrliche

Deutwng der Einsetzungatcorte war immer, dass Christus Joh. 6, 64 von den Worten,

die er iiber den Genuss leines Fleisches gesprochen, geaagt habw, sie seien Geist und

Lében, wid dass er das Fleisck Jut unnútz erkldrt hábe.* Se vším tím setbáfne se u Tá-

borských. A ježto tyto vývody, mimo druhý, nejsou u Viklefa, jest tím vliv valdsiví

na vznik pikartství u nás prokázán. T m se také dá vysvtliti, že se pikartství rozšíilo

hlavn v jihozápadních echách.

') Vavinec z Bezové ve F R BV, str. 430 a mistr Jan Papoušek
v kod. univ. praž XI C ri (Cf. Hofler SS. III 158 n.)

2) V«v Bez. 1 c. str. 430

^) Haupt, Waldenserthum und Inquisition v D. Zeitschr. fiir Gesch. 1890 str.

397 míní, že to byli LoUardi vypuzení z Anglie. Ale dvody jeho nepesv léuji Ze

se ei jejich nerozumlo, jest zrovna tak pochopitetno, byli-li ze sev. Francie, jako byli-li

z Anglie. Nikdo pece netvrdí, že to byli Nmci! Z toho pak, že se k nim královna

Zofie mla vlídn, nenásleduje ješt, že to byli stoupenci Viklefovi.
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Když proudy již skoro protrhují hráze, nezbývá utraquismu úednímu

než chopiti se prostedk násilných. Ti, kteí nedávno si stžovali

trpce, že snm Kostnický vydal kacíe rameni svtskému, sami nyní,

nemajíce k tomu nižádné oprávnnosti, usilují vyhubiti kacíství ra-

menem svtským — ale marn! Znovu objevuje se ve form ponkud

mírnjší, zase rouháním stíhá to, co vícímu katolíku jest nejsvtjší,

opt proti nmu bojují misti Jakoubek, Píbram a Rokycana zbranmi

theoiogickými a po bezvýsledných ptkách nutno opt sáhnouti k moci

svtské a — opt marn. Nemese 1

První období pikartství.

V nauce pikatské o svátosti oltání jest rozeznávati ti období.

První poíná se r. 1418 a koní r. 1421. Hlavními pedstaviteli jsou

tu v^^stední knží táborští, v jejichž chiliastických názorech nemají

místa svátosti vbec a tudíž ani eucharistie. Vdcem jich jest Moravan

Martin Houska, zvaný Martinek nebo pro výmluvnost Loquis,
jehcž psobením byl asi získán Sigmund z epan. Vavinec z Be-
zové vypravuje sice o Sigmundovi bez souvislosti s Martinkem, ^) ale

Palacký souvislost tu pkn dovodil. -) Po boku Martinkov jest knz
PetrKániš a vtšina druh jeho, kteí se s ním scházeli již od

r. 1415 u soukenníka Pytla a pekae Johy v Oustí nad Lužnicí.

Martinek vyložil svou nauku o svátosti ve dvou traktátech

k Píseckým a ve Výkladu na VI. hlavu Janovu. Traktáty

tyto nezachovaly se nám sice, ale obsah list známe z Píbramových
excerptu latinských v kod. kap. knih. praž. D 49 ') a eských obšír-

njších v Život knží táborsky-ch, *) a obsah Výkladu udává Martinek

sám tamže v šestém bod I. listu. &) Dle toho jest nauka Martinkova:

Ve svátosti oltání není pítomen Kristus, nebo vstoupiv

«) F R B v. str. 430.

') Dj. kn. XII. i. 3. K dvodm, jež uvádí Palacký, totiž vážnost, jíž požíval

Martinek r. 1420 na Táboe, a piznání Sigmundovo, že má nauku tu od knží

táborských, lze dodati ješt: 1. nápadnou shodu výtek, od Vavince z Bezové 1. o.

Sigmundovi inných, a výtek, jež se iní Martinkovi, a 2. polemiku proti Martinkovi,

o níž dále bude e.
*) Uveejnil odtud s mnohými chybami Hofler v SS. II. str. 822 n.

*) Kod. tebo. A 16

*) Šest bod prvního traktátu Martinkova podává krátce Palacký dle Života

knží táborských.



o táborských traktátech eucharistických. 39

na nebesa sedí na pravici Boží a již nesestupuje na zem. ') Knží
nemají moci tymi slovy obrátiti chléb v tlo. To nepikázal Kristus,

nýbrž papežové, vzavše ten obyej od kouzedlníkv. Pi poslední veei
Kristus neukázal na chléb, nýbrž na své hmotné tlo,

8 nímž sedl mezi apoštoly, a poruil požívání jeho duchovní, jakž

i v jiných krmích požívati se mže. Tlem jyho byl onen chléb jen
v znamení, ježto znamenal tlo Kristovo zrazené. Slova Pán u Jana

„Nebudete-li jísti . .
." rozumti jest o vném chlebu, kterýž záleží

v konání skutk Božích. Smysl jejich tedy jest: „Nebudete-Ii

initi skutkv, které syn loví iní a nepoznáteli moci a pízn
jeho skutkv, nebudete míti života vného. Klekati ped tím

chlebem a ctíti jej jako Boha jest modloslužba. A pijímati mají

vící jako pi poslední veei: sedti pi stole, bráti do rukou

a jísti chléb a píti víno, a ne do úst pijímati „malé kousky." Pro tuto

„papežovu veei Pán" rozmáhá se zlost a stydne láska.

Tedy : naprosté popení pítomnosti Kristovy, vyslovené jasn a

bezohledn, nauka podobná pozdjší Zwingliov. A Martinek ji hlásal

a provádl, útoe prudce netoliko na katolickou nauku, nýbrž i na

Matje Janovského a Jakoubka, kteí velebili tu svátost, nazývaje je

nejvtšími svdci, a nehroze se ani nejvtších rouhání. 2) (p. d.)

*) Martinek tu cituje: Když vám kfi, Tuto a tuto jest Kristus, nerocTte viti.

^) Píbram: ijmenuje ji dáblem nejhoršiem a modlu nejdábelnjší*.
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O bezdrátové telegrafii.

Napsal ANTONÍN Hrza.

I.

Není snad vynálezu, krom bezdrátové telegrafie a aviatyky,

kterého by se byla dopravní technika tak chtiv uchopila a v nko-

lika letech pivedla k rozkvtu a dokonalosti. Oba tjto zpsoby mo-

derního dopravnictví a tém ideálního sprostedkování inteligence

lovkovy jsou charakterisovány spolenou vlastností, jakousi suverenitou

nade všemi dosud užívanými — podmanily si nedostupnou jindy íši

atmosféry, obkliující naši zemkouli, peklenuly svými aparáty rozlohy

oceán jak vodních tak i vzduchových, pekonaly tíži zem a s lehkostí

myšlenky zavíily v kosmických oblastech, kam díve jen píák vzlétal

a jež jen paprsek svtla pronikal a kižoval. Jest pozoruhodným úkazem,

že jakmile podailo se lovku ovládnouti ether iditelnou jiskrou

elektrickou, v záptí na to poštéstilo se mu vznésti se do prostorových

výšek iditelnou vzducholodí, jejíž rychlostí a lehkostí jal se soupeiti

s ptákem, ba i vítziti nad ním, protože odvážil se nástrojem svým

vydati se i do bezbezí nekonena, do smutných tišin klenoucích se

nad vodními plánmi i nad nedostupnými temeny horstev, pokrytých

vným snhem a ledem.

Toto podmanní si dálek není arci výsledkem práce snad n-
kolikaleté; možnost, poteba a dležitost jeho byly již pes jednoho

století snem a páním ducha lid-ikého, lákaly jej kouzlem svým, a není

tedy divu, že v místech, kde jednotlivci klesali, jako sestelení orlové,

jiní, zdatnjší a neohroženjší hrdinové stavli se do proídlých ad,
nelekajíce se ani hmotn3'^ch obtí, ani možného pozbytí života. Historie,

pokud zabývá se jaksi úhrnn vznikem, vývojem a koneným výsledkem

všech tchto snah a veškeré usilovné práce, zaznamenává obyejn
toliko jména onch šastných, jimž podailo se zvítziti nadobro ; tato

vítzství jsou jakoby mezníky, jimiž oznaena je cesta jejich postupu,

v jehož dráze lze arci též objeviti i raohyl}^ zapomenutých . . .

I bezdrátová telegrafie jich má nkolik. Pedevším setkáváme se

tu již v osmnáctém století s proslulým španlským fysikem, jménem
Salva, který zmiuje se o možnosti pechodu proudu elektrického bez

použiti kovového vodie a o úinku takto pevádného proudu na pí-

.stroje, které jinak toliko tehdy na proud reagují, jsou-li se zdrojem
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jeho spojeny homogeníra vodiem, Salv^aov domnnce bylo podkladem

tvrzení Bertolonovo, který usuzoval, že zemtesení povstává výboji

uritého, positivní elektinou nabitého dílu zem k dílu nabitému

elektinou zápornou. Salva tu tvrdí, že nabila-li by se positivní

elektinou á^t ostrova Malorky a negativní elektinou ást Alicantu

a spojily by se tyto díly s moem, že by nebylo teba jiného vodie

k vyrovnání obou elektin, ponvadž moe samo by je pevedlo.

Vynálezce telegrafu, Sommering, podjal se také na popud

svého pítele, barona Schilinga, dne 5. ervna 1811 pokusu bezdráto-

vého pevádní elektiny a sice tím zpsobem, Ž3 ku svému telegrafu

použil místo drát dvou devných rour, naplnných vodou, pi emž
docílil tj^chže výsledk, jako kdyby byl ob stanice spojil kovovým

vodiem. Sommering však této idey dále nesledoval, ponvadž jeho

pístroj, upravený na chemické rozložení vody proudem elektrickým,

nebyl dosti citlivý, aby byl ukázal prostup elektiny vodním sloupcem.

Možnost telegrafie bez drátu prokázal prakticky roku 1842 také

známý professor Morse, kterého na myšlenku tuto pivedla porucha

kabelu podmoského. Pro pípad podobných závad použil vody

jako vodie proudu, postupuje pi tom dle principu o rozvtvování

elektiny.

Roku 1843 jal se konati pokusy s elektrickou telegrafií James
Bo wm ann-Li n dsay, který již roku 1835 zhotovil elektrickou lampu

a také na možnost sváení kov proudem elektrickým upozoroval. Od
roku 1843 jal se houževnat pracovati na uskutenní svého zámru,

který vrcholil ve spojení Anglie s Amerikou pomocí neisolovaného

drátu a zvláštních zemních batterií. Roku 1853 podailo se mu zhoto-

viti telegraf bezdrátový, jejž si dal rok na to patentovati. Pi pokusech

s jeho aparáty podailo se mu telegrafovati na místo 2 km. vzdálené.

Bovvmann na základe tchto pokus setrvával na tvrzení, že lze dle

jeho raethody telegrafovati z Evropy do Ameriky.

Inženýr J. W. Wilkins navrhoval roku 1845 pro svj bez-

drátový telegraf zaízení, které pozstávalo z vodie, nataženého podél

pobeží, délky deseti až dvanácti mil, kterýž vodi byl na obou svých

koncích spojen se zemí. Do této linie zapnul silnou baterii elektrickou

a klí ku spojování proudu. Na druhém behu bylo teba napnouti

podobný drát, do nhož byl pipnut citlivý pijímací aparát; také zda

byly oba konce drátu svedeny k zemi jako u stanice na behu protjším,

Wilkins byl pesvden, ée proud jdoucí z baterie k desce v zemi,

nesmuje pímoarn k druhému pólu, rovnž ozemnémn, nýbrž že
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se rozbíhá paprskovit, aby se zhustil u desky druhé. Z toho následo-

valo, že ím vtší je vzdálenost obou pól zemních, tím vtší že bude

také polomr ci délka tchto paprskíi. Musí tedy uritá ást proudu

stihnouti též elektrody na druhém behu a psobiti zde na pístroj

pijímací, je-li týž upraven na pomrnou sílu v elektrod se sbíhajícího

proudu. Cím vtší bude vzdálenost obou vedení, tím slabší bude i úinek

proudu na pijímadlo a tím pochybnjší také výsledek pokus.

Steinheil, který ke svým pokusm použil již zem jako zpt-

ného vodie proudu, dokázal, že lze bez kovového vodie vychýliti

magnetickou jehlu ze vzdálenosti síly proudu asi padesáti stop; poznal

též, že úinek elektiny pozbývá ze své psobnosti se tvercem vzdá-

lenosti obou stanic, a pochyboval, že by bylo možným dorozumní na

vtší vzdálenost, teba se užilo i silných výbojv a velmi citlivých

pijíma. Vyjádil se též, že by byla možnou i telegrafie pomocí

sálavého tepla, které by bylo dlužno vrhnouti reflektorem na thermický

sloupec, ve kterém by pak vlivem tohoto tepla vznikl galvanick}^ proud,

jenž by jehlu galvanometru vychyloval z klidu. Prohlásil však, že by

bylo velmi nesnadno zhotoviti pístroje k této telegrafii, jejíž možnost

theoretieky prokázal.

Zvláštního opatení užil r. 1850 W. F. Melhuish, jenž pi poruše

jednoho z podmoských kabel spojil oba konce vodivých žil s kovovj^m

pláštm soubžn vedeného kabelu a tím, s použitím arci pístrojv

o menším odporu, docílil pechodem v místech poruchy kontinuity

proudu pomocí vody a plášt kabelového.

Bezdrátovou telegrafií obíral se podrobn také Hughes a sice

roku 1877, když pracoval o vynálezu své indukní váhy. Pi po-

kusech s ní, k nimž použil perušovae proudového, zapnul batterie

elektrické do primérního a telefon do sekunderního ovinu indukní

cívky, pi emž uslyšel nkolikrát v naslouchátku rušivý šramot. Pí-

inu tohoto neklidu v telefonu zjistil Hughes ve volném kontaktu po-

družného vinutí cívkového. Ukaž tento byl mu arcif novinkou, le
Hughes pracoval vytrvale, zhotoviv k bližšímu zjištní úink proudu

volným kontaktem nkolik mikrofon. Pi tom pozoroval, že volné

kovové kontakty pilnou k sob jako sklízeny, jakmile jimi byl proud

probhl. Mezi rznými mikrofony, které byl zhotovil, jest pozoruhodný

pístroj pozstávající z rourky naplnné kovovými pilinami, a byl tedy

Hughes prvním zhotovitele kohereru nebo-li fritru, bez nichž se bez-

drátová telegrafie obejíti nemže. Pokrauje ve svých pokusech, docilil

potom Hughes dorozumní do vzdálenosti až 500 m. : dokazoval, že
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funkce jebo pístroj jeit podmínna pohybem elektrickýcli vln, le
tehdejší elektrotechnikové anglití nesouhlasili s jeho názory a tvrdili,

že sdílení znaek spoívá jen na induktivním úinku proudu, následkem

ehož Hughes dalšího bádání v tomto smru zanechal.

Pokusy dle methody Wilkinsovy, tedy dle rozvtvování proudu

elektrického zabývali se dále a sice r. 1849 Dr. O. Shangnessy, od

r. 1852 až do r. 1872 E. a H. Highton, r. 1853 Dering, r. 1862 Jan

Haworth, r. 1868 J. H. Mower, r. 1870 Bourbouze a r. 1872 Mahlon

Losmis. Le úpravy všech tchto badatel nehodily se pro vtší vzdá-

lenosti, ponvadž nebylo tehda citlivých pístroj, které by byly na

slabé proudy reagovaly. H. Hightonem použitý pijíma ze zlatých

lístk byl opt píliš choulostivý a nedalo se ho tedy v praksi použíti.

Ve velkovévodství badenském konány s ním sice pokusy, ale byl brzo

vytlaen spolehlivým pístrojem Morseovým, který v telegrafii s kovo-

vými vodii byl vbec nepekonatelný.

Zavedením telefonu do provozu dorozumívacího, kterýžto pístroj

reagoval na úinky i nejslabších proud, pišlo se k poznání, že pro-

vedení idey bezdrátové telegrafie není nemožné a beznadjné. Použití

jeho k tomuto úelu kotvilo však dosud na zkušenostech a pozorováních

s proudy, procházejícími pdou zemskou. J. Gott, editel anglo-ame-

rické telegrafní spolenosti, byl prvním, jenž uinil návrh, aby naslou-

chátka teiefonového bylo použito k telegrafii proudem, jdoucím hmotou

zem.
Jan Trowbridge, professor na universit v Harwardu, studoval

záhadu tuto podrobnji a vzbudil opt živjší zájem o telegrafii bez-

drátovou a to nejen pes oceán, nýbrž i lod od lodi. Pozoroval totiž,

že znaky hodin z hvzdárny v Harwardu do Bostonu (telegraficky)

jsou slyšitelný také v naslouchátkách, zapnutých do tamjší telefonické

sít. Soudilo se pvodn, že dje se tak indukcí proudu, ale Trowbridge

zvrátil tuto domnnku a dokázal, že zemní elektroda, do které se vy-

bíjí elektrická baterie, tvoí ústedí elektrické energie, tedy vln elektri-

ckých, které vnikaly zemí do vinutí cívek telefonových a na které

membrána telef)nu reagovala.

Ku sdílení zpráv cestou bezdrátovou a prostednictvím vodní

hmoty v oceánech bylo by ovšem bývalo teba proudu silného. Ale

methody Trowbridgem navržené bylo by lze bývalo použíti aspo ke

sdílení zpráv z lodi na lo a bylo by se jí získalo když ne lepších,

tedy jist týchže výsledk, jaUých se dociluje ješt dnes signály zvo-

novými nebo sirénami, protože pi posledních, zvlášt za husté mlhy,
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dá se nesnadno uriti, odkud picházejí. Trowbridge navrhoval totiž,

aby jeden pól dynamoelektrického stroje o výkonnosti asi deseti kilo-

vat byl spojen s tlesem lodním, druhý pól pak aby konil v kuse

drátu, kterjr by byl vleen ve vod. Za pomoci telefon na druhých

lodích bylo by bývalo lze zachytiti jednotlivé znaky ve vzdálenosti

aspo pl moské míle.

R. 1891 pojednává již Trowbridge o úincích statické a elektro-

magnetické indukce s hlediska její upotebitelnosíi pro telegrafii bez-

drátovou, ne však už prostednictvím zem, ale pímo vzduchem. Vy-

mezuje tu arci úinek této indukce pouze na rovin moské, ponvadž

se domníval, že nerovnost povrchu zemského jest šíení se této indukce

na ujmu.

Pokusy Trowbridgeovými zabýval se také profes^or Graham Bell,

známý vynálezce telefonu a byl též názoru, že lze telegrafovati nejlépe

lo od lodi

R. 1883 zídil A. E. Dolbear, professor Tuftovy koleje v Bostonu,

pístroje k bezdrátové telefonii, pi emž už postupoval dle principu

statické indukce. Jeho vysílací stanice pozstávala z indukní cívky

o dvojitém vinutí, která byla spojena jednak s baterií a s mikrofonem,

jednak byly konce její pipojeny ke kondensátoru a k zemi, pi emž
toto zevni sp jení bylo pokraováním vedeni, souvisícího s positivním

pólem baterie. Pijímadlo pozstávalo z telefonu, jehož jeden konec byl

pipnut k zemi, druhý souvisel s kondensátorem. Mluvilo-li se do mi-

krofonu, v indukní cívce následkem zmny odporu vznikaly variace

ve spádu proudu k zená. ili variace potenciály, kteréž pecházely zemí

do stanice pijímací, kde k obdobným ochvvm pivádly membránu
telefonní. (P. d.)
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Svdectví 3osefa Fíavia o Kristu.
Napsal Dr. Tomáš Hudec.

Mezi miraokesanskýrai spisovateli z kesanského starovku není

druhého, který by se tšil stejné oblib a úct u kesan v dobách starých

i novjších jako Josef Flavius. Kdežto spisy soudobých vynikajících

pohanských spisovatel namnoze nám byly uchovány pouze úryvkovit

nebo úpln se ztratily, díla Josefa Flavia zachovala se nám úpln a ta

v etných rukopisech. Také po vynalezení knihtisku spisy Flaviovy

byly velmi asto vydávány jak v pvodní ei, tak v pekladech.

Píinou takové obliby spisovatele, který byl žid a židem do^

konce života zstal, byla hlavn ta okolnost, že Josef Flavius líí ve

svých dílech djinné pozadí a scénu historickou, na níž se odehrávaly

události Nového Zákona. A Flavius je též jediným historikem této doby,

kterou dovedl s nepopiratelným vypravovacím nadáním vylíit živ-

a poutav. Celé dílo jeho O válce židovské je takoka illustraci

k proroctví Kristovu o zkáze Jerusalema a drazem jeho pravdivosti.

Ze spisu Flaviova Proti Apionovi, židovské to apologie, již stái

spisovatelé církevní pevzali nkteré dkazy, kterými dovozovali pednost

moudrosti uložené v knihách starozákonních ped pohanskou filosofii

ekv a íman.
Jeden z dvod, pro díla Josefa Flavia tšila se u kesan

vážnosti skoro takové jako spisy samých sv. Otc, bylo i to, že v jeha

knihách jest obsaženo svdectví o osob Ježíše Krista, a to svdectví

tak urité a jasné, že žádný kesan by nemohl rozhodnji slov o hi-

storinosti zázrak Pán a jeho zmrtvýchvstání užiti. Ponvadž pak

svdectví toto pochází z konce prvního století, tedy z doby, kdy krom^

novozákonních knih skoro žádných literárních památek kesanských

nemáme, tu právem slovm Flaviovým byl pikládán neobyejný apo-

logetický význam.

Poínaje od Eusebia, který první svdectví Flaviovo o Kristu ve-

své Církevní Historii cituje až po doby novjší nebylo nikoho, kdo

by pvodnost a pravost slov Flaviových o Kristu uvádl v pochybnost.

Když pak po vynalezení knihtisku studie historické vešly v oblibu a

když i historická kritika poala se hlasití ke slovu, tu poaly se

s rzných stran ozývati pochybnosti o tom, zda ono svdectví obsažené^

u Josefa Flavia pochází skuten od nho samého ili nikoliv. Otázka,.
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je-li eené místo pvodní nebo podvržené, až do dnešního dne není

rozhodnuta. Je tu velká ada tch, kteí jeho pvodnost hájí, jsou zde

odprcové pvodnosti, kteí svdectví Flaviovo považují za pozdjší

kesanskou interpolaci, a jsou tu konen ti, kteí pipouštjí, že se

Josef Flavius sice na míst onom o Kristu zmínil, že však slova jeho

byla kesanskými dodavky a vsuvkami porušena.

Jako však dosud není rozhodnuto, které z tchto tí mínní je

pravdivým, tak na druhé stran otázka o pvodnosti svdectví Flaviova

nepozbyla své zajímavosti a pitažlivosti. Dkazem toho jsou knihy

i vdecké stat, které takoka periodicky o vci této bývají uveejo-

vány. 1) Ba práv v dob poslední otázka tato stala se opt asovou,

ponvadž povstný Drews ve své knize „Die Christusmythe" nepravost

svdectví Flaviova a tudíž jeho úplné mlení o Kristu uvádí mezi

hlavními dvody, jimiž se pokouší historickou existenci Kristovu vy-

vrátiti.

Úelem této stat jest vylíiti pítomnj' stav otázky o pravosti

svdectví Flaviova, uvésti dvody pro i proti, které zastanci bžných

mínní uvádjí. Pokusíme-li se ku konci vysloviti své mínní, které

dvody, zdali pro pravost i proti pravosti, zdají se býti závažnjšími,

nemá tím býti nikterak eeno, že otázka o pravosti svdectví

Flaviova tím jest definitivn rozešena.

Uvedeme pedevším svdectví Josefa Flavia nalézající se v jeho

knize Židovských starožitností XVIII, 3, 3 v pvodním znní a v pe-
kladu, by tená sám mohl posoudit váhu nkterých dvod vzatých

z textu samého. ecký text podán je dle Schiirera. 2)

„rívsxaí ok xoíxóí xoúxo'^ xov ypóvov 'Ir^aoOc, aocpoc ávr^p. s.'í ys avopa

auTov Xáyeiv ypýj. 'Hv yáp.Tiapariówv spywv izoir^xÝ^^, oioáaxaAC^ ávO-pw-wv

Twv 'fjOorfi Tá/.rj9-^ O/^oiiévo)V. xa: -oXXo-j; [lev 'lo-joaío-j; Tzollob; ok xat

ToO \KAXr/<".-/.o'j ÍKr)YoÍYz-o. 'O Xpiaxb^ o'j-05 f^v. y-oíI auxóv évosíqs.', -iwv

•TupwTCOV ávopGiV 7:ap' Ýf\xlv aTa-jpoi |-'.-£-:i[iy^7.óxo; UiXú-ou, oOx šrcaúaavxo

^) Z novjší literatury uvádíme: Bole, Flavius Josephus iiber Christus und die

Christen. Brixen, 1896. — Kneller, Flavius Josephus liber Jesus Christus. Stimmen
aus Maria Laach, 1897. — Miille r, Christus bei Josephus Flavius. Innsbruck, 1890. —
Gutschmid, kleine Schriften IV. Leipzig 1893. — Schiirer, Geschichte des Volkes

Israel. I. Leipzig 1901. — Batiffol, Orpheus et l'Evaugile. Paris 1910. — B. Niese,
de testimonio Christiano, quod est apud Josephnm. Marburgi 1893/94. Od Niese po-

chází též nejlepší kritické vydání spisu Josefa Flavia vydané v pti svazcích v Berlín
1885—1895.

2) Gesciiichte des Volkes Israel. Leipzig ISOl. I. p. 545.
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ol xb Tzp&xov auxov áyaTrrjaavcES. 'Ecpávr^ yáp auzolc, xpxrjV s/^wv igjiápav

T^áXív í^wv, ^EÍwv TTpocprjTwv xaOxá xe xaí aXJja (jiupía i)"au{JLáaca Tcspc axoO

sípyjxóxtov. Eíaéxí xs vOv xwv yptaxtavwv á^ xoOos o)V[ioaa[xévtov oux

ŽTréXiTis xb cpO}.GV.''

„Vystoupil v této dob Ježíš, moudrý muž, jestli

vbec lovkem nazvati jej lze. Nebo byl pvodcem
zázraných skutk, uitelem tch lidí, kteí se zálibou

pijímají pravdu. A mnohé židy i mnohé z Hellen pro
sebe získal. Kristem byl tento. A když jej na udání našich

pedních muž smrtí kíže potrestal Pilát, dále se pi-
drželi Jeho ti, kteí jej díve milovali. Nebo zjevil se jim
tetího dne opt živý, kdyžt božští proroci toto a ti-

síce jiných zázraných vci o nm byli ekli. Ješt do
dnes nezaniklo pokolení tch, kteí podle Nho se na-

zývají kesany."
Jedná-li se o pravost njakého místa, t. j. pochází-li ono místo

tak jak jest, od samého autora spisu i bylo-li podvrženo, tu dvody,
které lze pi tom užíti, mohou býti dvojího druhu, vnjší totiž a

vnitní. Dvody vnjší berou se jednak ze zpsobu, jakým takové

místo až na nás došlo, jednak z tradice, t. j. z jiných spisovatel, kteí

ono místo znali i neznali, kteí je citují neb necitují. ím více ruko-

pisv obsahuje takové sporné místo, ím ony rukopisy jsou starší a

lepší, ím více spisovatel místo ono zná a uvádí, tím vtší je pravd-

podobnost, že místo jest pravé.

Dvody vnitní, jež jsou vzaty ze spisu samého, lze rozvrhnout

na formální a materiální. První dvody srovnávají místo s okolím,

v nmž se nalézá, zda-li totiž hodí se k tomu, co pechází a následuje,

neporušuje-li snad kontextu; srovnávají jednotlivé výrazy a sloh po-

chybného místa, shoduje-li se terminologie a sloh jeho s jinými, jisté

pravými ástmi, i je-li tu pozorovat njaký odpor. Dvody materiální
konen porovnávají obsah místa pochybného, s obsahem, názory, mí-

nními pisatelovými, jak jsou nám odjinud známy.

Dvody vnjší spoívají na objektivních údajích, které se dají

pesn vdecky zjistit; prkazná síla takových dkaz je proto veliká.

Pi dvodech vnitních padá leckdy na váhu i subjektivní názor neb

pedsudek kritikv. Teba tudíž pi nich veliké opatrnosti. Dvod
vnitní, má-li pevážit dvod vnjší, musí být naprosto jistý a evi-

dentní. Úkolem historické kritiky jest, závažnost a dkaznou sílu všech

dvod srovnat a vyvodit z nich píslušné dsledky.
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Jak se to má tedy s dvody vnjšími a vnitními, které zastanci

i protivníci pravosti svdectví Flaviova uvádjí?

Zkoumáme-li dvody vnjší, tu vidíme, že nelze ani si páti

bezpenjšího a jistjšího dkazu pro pravost onoho místa o Krista

v XVIIl. knize Josefových Starožitností. Nejstarší ecké rukopisy

Starožitností, jež máme, pocházejí sice teprve z devátého a desátého

století. Latinský peklad však, jenž byl shotoven na žádost Kassiodo-

rovu (f 562), jest uchován v rukopise ze století šestého. A všechny

tyto rukopisy i peklady bez výjimky místo o Kristu obsahují! Va-

rianty, jimiž se tu a tam rukopisy liší, jsou liplne bezvýznamné a ob-

sahu místa o Kristu podstatn nemní. Mezi církevními spisovateli je

to na pedním míst sám Eusebius (f 314), otec církevního djepisu,

který v první knize své Církevní Historie svdectví Josefovo do slova

uvádí. Po Eusebiovi cituji je Sozomenus, Isidor z Pelusia, sv. Jeroným

a j. Nikde nevidt žádné pochybnosti a tím mén odporu proti pra-

vosti místa o Kristu.

Ponvadž Eusebius, hlavn když cituje jiné spisovatele, je znám

jako historik nanejvýš pelivý a svdomitý, ponvadž pak není zde ani je-

diný rukopis nebo peklad, jenž by eeného místa neobsahoval : plyne

z toho, že svdectví Flaviovo o Kristu bylo v jeho Staro-

žitnostech jist již poátkem tetího století, a to, jak

právem mžeme usuzovati, ve všech exempláích, jež byly tehdy

v užívání a v obhu.

Vnjší dvod, totiž svdectví rukopis a tradice pro pravost

místa o Kristu, lze tudíž nazvati pímo skvlým. O tento vnjší dvod
opírají se, jak pirozeno, pedevším ti, kdož pravost eeného místa hájí.

(P. d.)
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JUDr. Karel Vácslav Adámek, Listiny k djinám lidového hnutí
náboženského na eském Východ v XVIII. a XIX. vku.
Díl I. z let 1750—1772. V Praze 1912. Nákl. eské Akademie.

Vydavatel snesl ze svého archivu, do nhož získal množství listin

ze zámeckého archivu rychmburského, již prodaných do papírny, ma-
teriál k djinám hnutí náboženského z východních Cech. Listiny uve-
ejnné jsou výnosy zemského gubernia v království eském, pípisy
krajského úadu chrudimského, zprávy rychmburského direktora, do-

pisy nkteré knží, protokoly obvinných a j. Jsou v nich dležité
píspvky ke hnutí náboženskému tehdy za válek pruských živenému
emisary z Pruska i z Uher, kteí zapovzené knihy nosili, nadje
v cizinu budili. Stopovati v nich lze utajovaný a zapíraný, ale pozdji
již zjevný a piznávaný odpor a nenávist proti náboženství katolickému;

popírají se lánky víry, ale pi tom se tupí zaízení katolická až

v ohavném rouhání (str. 24, 25, 197). Ti, kteí byli v srdci již evan-

gelíky, konali tajné schzky, ukrývali u sebe emisary, kteí lákali za

hranice ; stediskem jejich byla Krouná, kam picházeli lutherští ka-

zatetelé a pod obojí podávali. S nevážností k náboženství katolickému
ruku v ruce Šel odpor proti naízením svtských vrchností ; roznášely

se pobuující lístky, sbíraly svémocn peníze, pipravovaly se boue.
Smr osvícenské doby se projevuje : od císae Josefa oekával se pevrat
dosavadních ádv a již nkteí se za císae Josefa vydávali. Podnco-
valo se, aby se poddaný lid zdvihal, a lidé byli k tomu náchylní

;

houfn šli na dkanství skuteské a faru krounskou, tak že z obavy
ped vzbouením žádal direktor rychmburský o vojsko. Poddaní od-

pírali desátek a koledy, ohavili sochy svatých, pestávali zvoniti, pro-

jevovali své nekatolické smýšlení. Když pak byl v listopadu r. 1781
publikován toleranní patent, bylo hned vidti úinky: evangelíci se

katolíkm smáli, k odpadu nutili jiné a zvlášt své ženy, zpívali evan-

gelické písniky a tak se chovali, že bylo se obávati násilností, proež
zase žádal direktor o vojsko. Povstávaly prudké tenice náboženské,

jež zavinovali v první ad evangelíci, došlo i k hotové bitv, vyhro-

žovalo se násilím, evangelíci podezele pobíhali z vesnice do vesnice,

svémocn ktili a pohbívali, až do Vídn poselství vysílali
;

pronášeli

ei, že císaovi jest milý odpad od katolického náboženství, že evan-

gelíci budou míti pednost a zisk. Evangelíci osobovali a vybírali si

místa na hbitov, žádali, aby se jim penechávaly dosavadní katolické

kostely se všemi dchody, a se jim dávaly staré poboené kostely na
stavbu evangelických chrám, a stále se ozývaly pobuující vyhržky
i vlastizrádné (nepošle-li jim panovník uitele jejich náboženství, že

dostanou je od jiného krále; str. 273). Ale i pes toleranní patent

Hlídka. 4
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zstali na panství pardubském deisté, kteí mli b3Hi rozkazem císao-

vým vyvezeni do Sedmihrad a jejich vci mly býti prodány.

Tof jen ukázkou z bohatého obsahu, z nhož nejvtší cenu mají

listiny (mezi nimi také úední protokoly) vrchnostenského i krajského

úadu, jichž text uvádn slovn, kdežto výnosy gubernia nutné pro

pehled a souvislost jsou uveejnny pravidlem v regestech (z nichž

však nkteré jsou nesprávný: na p. u . 231, 248, 268). Listiny ne-

mají významu jen lokálního, nýbrž jsou dležitým pramenem pro d-
jiny prostonárodního hnutí náboženského v celé zemi.

Vydání je pelivé, s pehojnými (mnohdy zbytenými, protože se

opakujícími) poznámkami. Na str. 132 a 293 ísti jest curatus místo

curator, str. 172 praesumpsit místo paesampsit, str. 37 chybn
praestolabetur. ^.

Starosemitské uápisy. Sebral, peložil a vysvtlil Dr. V, Šanda,

Praha 1912. Vzdlávací knihovny katolické svazek LIV.

Staro semitským i uápisy slují písemné památky národ se-

mitských od dob nejstarších až po islám. Kdo by pesn pihlížel

k názvu, zaadil by právem mezi starosemitské nápisy literární pa-

mátky východ o s emit ské, t. j. klínopisy, vyryté bud" do kamene,

do kovu, nebo do hlinných tabulek. Moderní epigrafika semitská však

vyluuje tyto babylonsko-assyrské literární plody z bžného pojmu
„starosemitských nápis", ponechávajíc jejich zpracování assyriologii,

jednak proto, ponvadž jest památek východosemitských nepomrn
veliké množství, a jednak proto, ponvadž jsou psány písmem ideo-

graficko syllabick3''m, kdežto ostatní památky semitské (západosemitské)

ne tak etné, psány jsou sice rznými druhy písma, které však jest

již vesms alíabetické. V tomto bžném, znan omezeném smyslu též

Dr. v^anda bere název „Starosemitské nápisy". Nechybyli bychom,
kdybychom je nazvali „starými nápisy západosemitskými", ponvadž by
název tento se lépe kryl s vcí. Naproti tomu klade spisovatel mezi

„nápisy" i listiny psané na papíru, dopisy, právní smlouvy atd., které

patí k nápism jen v širším slova smyslu.

Ponvadž se západosemitština tídí ve dv veliké vtve, v jiho-

a severosemitštinu, spisovatel déií právem knihu na dv ásti, z nichž

prvá probírá nápisy jihosemitské, druhá severosemitské Na prvé místo

klade památky jihosemitské a to rovnž právem, ponvadž nám podá-

vají prvi)tnjší tvar semitštiny než památky severosemitské a nalézají

se v pravlasti Semit, t. j. v Arábii a sahajíce do XU. vku ped-
kesfanského. jsou starší než nápisy severosemitské, z nichž nejstarší,

pomník moabského krále Meše, sahá do století IX
V I. oddílu ásti prvé (str. 9—36) podává autor strunou topo-

grafii jižní Arábie, naež následuje nástin djin jihoarabských íší. Jest

to vzdálený úvod k nápism samým, úvod povšechný, který^ usnadi"iuje

porozumní a ocenní nápis, který však zárove již z nich tží, co
se vytžiti dá pro djepis, zempis, náboženství a pro studium Bible.
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Škoda, Že v knize, která jest urena pro širší veejnost, nenalézáme

aspo nákresu mapy jižní Arábie, kde by byla etná jména místní,

o kterých se mluví, uvedena, jako jest tomu na p. v Homraelov jiho-

arabské chrestomathii ; výskytují se tu jména, kterých tená-laik ne-

nalezne snadno na svých mapách Arábie ! Povšechný tento úvod za-

konen pehledem výzkumných cest po jižní Arábii a prací na poli

jihoarabské epigrafiky.

Pelivý^, celkem plynný peklad jednotlivých, šastné vybraných

nápis podán jest v oddílech II.—VI. (nápisy mainské, hadramautské,

katabanské, sábské). Každý odiíl má v ele — ekli bychom — spe-

cielní úvod k jednotlivým nápism ; myslím, že by byla kniha získala,

kdyby pokud možno tento úvod byl v bezprostedním spojení s pí-

slušným nápisem samým, který mohl býti vytištn jiným druhem
písma, aby bylo hned na první pohled patrno, co vyplynulo z péra

spisovatele a co podává nápis sám.

Tvoiti pímo od pvodního znní adjektivum sábský míst»

„sabejský", odvozeného od latinského sabaeus, se nám velice za-

mlouvá, což dlužno íci též o obdobných tvarech, jichž spisovatel

užívá. Na užívat píd. jmen aramejský, nabatejský a pod. místo aram-

ský, nabatský a pod. ?

Když teme, že v ma'inském seznamu chrámových otroky se

vyskytují mnohé s jmény ist egyptskými a jsou pímo oznaeny jako

rodilé Egypanky, tu ihned se nám vybavuje pedstava Hagary, která

byla rovnž egyptskou otrokyní.

V eské knize právem citují se biblické knihy dle jejich eských
názv, jako na p. 4 Král na str. 27., proto rušiv psobí nedsledné
citování latinskými názvy, jako na p. tamtéž „J ud".

Pro. vŠanda považuje dle bžného názoru dnešní Wadi el-'aríš

za „Egyptský potok", jižní to hranici Palestiny; nesouhlasí tedy s Mu-
silem, který právem ztotožuje tento potok s dnešním En-nahr, te-

koucím o 70 km severnji než Wadi el-^ariš (Kultur, XI., 2— 3).

Sabwat neleží od Maribu východn, nýbrž severovýchodn (str. 56).

Podobnou methodou probírá prof. Sanda ve druhé ásti (str. 85
až 220) nápisy severosemitské, t. j. aramské, nabatské, palmyrské, foe-

nické, punské, hebrejské, když byl díve v odstavci prvém podal vše-

obecný úvod (str. 85—115).
Uspoádáním vybraných nápis jsou památky aramské dle na-

šeho náhledu píliš rozkouskovány. Je li nápis krále Mešy nejstarším

severosemitským nápisem, tvoí li pro studium starosemitského písma
východišt a základ (str. lOSn), pak bych radji zaal s nápisy he-

brejskými (odst. VII.), foenickými a ukonil bych s nápisy aramskými

;

pak by též dodatek (str. 206nn) tvoil s pedcházejícím organitjší
celek. —

Papyry uvedené na str. 152 (Rubenson . 1. 2. 3.) jsou známy
tenám „Hlídky" z ro. XXV. str. 693nn. Papyry uvedené na str.

131n, svdí o tom, že v Egypt se pjovalo na 6%, nový to doklad,

jak kvetla u národu starovkých lichva, proti biblickému zákazu, ne-

4*
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brati úrok vbec (Srv. monografii referentovu Das alttestamentliche

Zinsverbot . . . Herder, Freiburg 1907).

Kdo nahlédl na p. do Hommelovy ehrestomathie jihoarabské,

do Lidzbarski-bo píruky severosemitské epigrafiky, kdo aspo listoval

v obrovské publikaci Corpus inscriptionura semiticarura (CIS), utvoí si

pontí o tom, jak rozsáhlé jest pole semitské epigrafiky, jakých ped-
bžných vdomostí vyžaduje. Spisovatel obor tento i s jeho nejnovj-

šími publikacemi (Jaussen, Sayignac, Pognon, Sachau) dokonale ovládá,

práv tak jako jiné, jmenovit klínopisné prameny pro djiny, zempis
a náboženství starého svta semitského, což jej uschopuje, že podává

v této struné sice, avšak bohaté píruce semitské grafiky
správný obraz o výsledcích moderního bádání na tomto poli, k nmuž
sám svými duchaplnými kombinacemi valn pispívá.

„Pílohy" podávají na šesti tabulkách ukázky písma rzných
nápis s pipojenou transkripcí. Litovati dlužno, že kniha postrádá

rejstíku, podobného tomu, jakým jest opaten Sandv nmecký výklad

knih Král.; ke knize, ve které se vyškytá tak veHké množství vlast-

ních jmen a Jtolik drobných otázek, by se velice doporuoval. Tšíme
se, že prof. Sanda obohatí naši eskou biblickou literaturu dalšími pu-

blikacemi. Co do jazyka, zstaly ve spise as nedopatením njaké
germanismy. HejL.

K djinám rakouského taxovnictví. II. ást zvláštní. Napsal

JUDr. M. Talí, do tisku upravil prof. JUDr. Josef Drachovský.

V Praze, nákladem eské Akademie císae Františka Josefa pro vdy,
slovesnost a umní, 1912.

Po delší pestávce vydal prof. Dachovský slíbený druhý díl

posthumního díla Talíová, který dstojn dopluje specielním pojedná-

ním o jednotlivých druzích tax všeobecnou ást historickou, o níž

svého asu v této revui bylo pojednáno. Pravím dstojn dopluje,

nebo jak ona ást všeobecná, tak i toto nové dílo pekvapuje až svou

bohatostí látky a promyšleným zpracováním jí, jakož i svdí o ne-

úmorné, vskutku obdivuhodné píli a hluboké dkladnosti i pesnosti

vdátorov. Neobmezilf se snad Talí pouze na studium tak etných a

pestrých ád taxovních, nýbrž zkoumal v archivech kriticky nejroz-

manitjší patenty, dekrety, cirkuláe guberniální a jiné a jiné pístupné
prameny. A výsledky svého, zajisté dlouholetého bádání upravil pes
nesetné obtíže v souladný, názorný pehled, jehož cena vyniká tím

více, ím mén látka v tom neb onom smru dosud literárn byla

zpracována.

Úvodem ke spisu jsou všechny ty obtíže, které se staví v cestu

systematickému zpracování specielní ásti o taxách, vyteny. Jest to

pedem rznost tax, jsou to dále nešvary praxe taxovní, zahnízdivší

se zvlášt tam, kde taxy plynuly do pokladny úedník a zízenc
veejných, jest to i ona okolnost, že taxy byly nestejnou mrou vy-
máhány a to nejen v rzných zemích, nýbrž i od rzných tíd oby-
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vatelst^a téže zem. Tak zvlášt od žid vysoké taxy byly požado-

vány. Konen neprospívá pehlednosti materiálu ani nedostatek systému
a vnitního spojení mezi jednotlivými taxami. Vše to mlo asto za

následek, že ani úady samy. nevdly, co jest na taxách vybírati.

Spis (300 stran) opatený pedmluvou vydavatelovou a úvodem,
roztídn jest dle rznosti skupin taxových na ti díly, z nichž první

jedná o taxách dvorských, druhý o taxách soudních a poslední o taxách

za pevody majetku mezi živými a na pípad smrti. Tu dlužno již

nyní podotknouti, že pod taxami tmito nesmjí se rozumti pouze

taxy v nynjším smyslu, nýbrž taxami nazývány i ony dávky, jež

jsou v platné terminologii pod názvem „poplatky" známy. Jednotlivé

hlavy jsou pak rozdleny na paragrafy poetem 21, v kterých jsou

rozebírány užší podružné skupiny taxové. Cel}^ spis uzavírá „Ukazatel"

k I. a II. dílu Talíovu, dle abecedy sestavený s udáním stran toho

kterého dílu.

Zevrubn probírati všechny taxy. o nichž spisovatel promlouvá,

nelze nám pro nedostek místa a vzhledem na úel tohoto pojednání,

a by to snad i pro mnohého neodborníka nepostrádalo své zajímavosti.

A není toho konen ani teba, nebo ást jejich má význam pouze
historický-, byvši platnými zákony odstranna. Jen o tch taxách tedy
ponkud obšírnji budiž promluveno, které i n3mí ješt by i mnohde
v jiné form jsou zachovány.

asté války, které Rakousko vedlo, a prázdnota pokladen, která

na to následovala, jakož i jiné dvody vedly státní správu k tomu, že

na vše, co se jí jen ponkud vhodaýra zdálo, taxy uvalovala. A jak

byla v té píin vynalézavou, vidno z toho. že na p. i za povolení

vzdáliti se a loco officii a za povolení dovolené od veejných
úedník a dstojník t. zv. Absentierungs- und Urlaubstaxe, od osob

jiných pak za povolení cesty do zemí cizích t. zv. Reiselizenztaxe

vybírala (str. 138 a další). A ješt mén šetrným byl stát vi židm.
Tm na p. uložena taxa 24 zl. ron za povolení vykonávati mo-
dlitby doma bez thory (str. 150), nebo dále — což svdí již o pímém
chikanování židovstva — taxa 2000 zl. jednou pro vždy a mimo to

ron 100 zl. za povolení hbitova židovského.

Pod titulem tax dvorských požadovány byly taxy za pový-
šení stavu, taxy za udlení dstojností, titul a estných úad, taxy
za udílení rzných milostí, dále taxy služební a arrha, konen zmí-

nné taxj" za dovolenou a povolení k cest, jakož i taxy židovské.

Milosti zdaované byly dosti etné. Patí sem arrogatio et

adoptio, legitimatio et restitutio natalium et honoris, venia aetatis,

salvus conductus (pi representaci a komoe v Brn na p. 6 zl.) a

mnohé jiné. Zmínky zasluhuje též, že za svolení koup statk ad
manus mortuas, k prodeji, ad fandationem statk vzhledem k stavu

knžskému platil prodávající SVoo, kupující 25%o (str. 47).

Nejdležitjšími a zajisté i nejvýnosnjšími taxami dvorskými byly
ale ta'xy služební, které z valné ásti byly peneseny i do ny-

njšího zákonodárství rakouského. Dvodem jich zavedení byly ony
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zmínné stálé nedostatky a tíse, v jakém se neustále nalézala po-

kladna státní. Byly trojí: a) pro osoby civilní, b) pro stav duchovní,

c) pro stav vojenský. Prvnjší mli na základ nejvyšší resoluce ze

dne 15 února 1675 platiti cis král. zem panští zízenci dvorští,

plynouti do pokladny

výhradn „ad necessitates publicas". Vybírána byla tato taxa až i ve

výši požitk za ly^ roku.

Taxovním ádem ze dne 18. íjna 1751 doznala dosavadní ustano-

vení o taxe služební podstatných zmn. Zavádí se jím taxa za charakter

(za propjení charakteru služebního) a taxa karenní (kamerální vý-

platný byly poukázány nevypláceti služného za první rok a zútovati

je pro dvorský úad karenní), jimž mají býti podrobeny „veškeré

šarže a služby civilní."

Dalším bodem ve vývoji taxy služební jest rozhodnutí Marie

Teresie ze dne 7. kvtna 1764, kterým schválen nový jednotný taxovní

ád, jímž stanovena všeobecná zásada, že všichni úedníci státní, kteí

požívají „salaria fixa", mají platiti za charakter 10% a na taxy ka-

renní 25% služného. Úedníkm státním pak brzy na to na roven

byli postaveni co do placení tax služebních úedníci zemští, mstští a

nemocniní. Sluhové platili pouze taxu karenní.

Eovnž taxovní ád z r. 1785 podrobuje taxe všechny tuto uve-

dené zízence, pokud mají roní požitek stálý.

Nyní v platnosti jest taxovní ád z roku 1840 a poplatkový zákon

z r. 1850. Dosavadní taxa za charakter zrušena, taxa karenní pak

zvýšena i oznaena jménem taxy služební a omezena pouze na Ved-
níky státní. Úedníci zemští a obecní mají nadále býti podrobeni po-

platkm stupnicovým (pol. saz. 40 zák. ze dne 13. prosince 1862.

. 89 . z.)

Pi stavu duchovním byly vymovány taxy za udleni

biskupství, kanovnictví, far, pokud nejsou pod patronátem soukromým
a pod. Nyní platí se z propjení duchovního obroí poplatek škálový

(saz. pol. 40 popi. zák. z r. 1862), za volbu pedstavených kommunit
pak dle pozn. 4. téže sazební položky roní paušál V4% istých píjm
kommunity.

Taxy soudní b3^ly žádány za každý soudní výkon a to zvláštní

taxy v ízení sporném, dále taxy dilaní, za slyšení svdkv a pe-
pisy, taxy za rozsudky a posléz taxy depositivní. Všechny tyto taxy

byly však již odstranny a nahrazeny kolky (pi rozsudcích i percen-

tuálními poplatky), pípadn poslední taxy poplatky uschovacími (popi.

zák. z r. 1850 a 1862, dále cis. naíz. ze dne 26. prosince 1897

6. 305 . z.
;
patent ze dne 26. ledna 1853, . 18 . z.).

Dalším pramenem píjm státních byly taxy za pevody
majetku mezi živými a na pípad smrti. Ty však ím dál

tím více ztrácely opakem k práv jmenovaným taxám soudním, jež jsoa

poplatky par excellence, povahu poplatku, nejsouce vybírány v pomru
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k práci s tím neb oním taxovním pedmtem spojené. Zajímavým jest

vývoj tax za pevody mezi živými. Shledáváme se tu s ustanoveními

velice patriarchálními, na p. že se má dáti za traktaraent plat i s do-

dáním piva (str. 192), nebo byl pedepsán i t zv. kup vína (litkup,

Weinkauf, str. 193). Taxy tyto byly ponejvíce procentové, tu a tam

i fixní a nkde škálové. A shledáváme je mnohdy i vedle sebe, kterážto

anomálie v nynjších zákonných ustanoveních vbec již nestává. Z realit

žádá se pouze poplatek procentuální (zákon ze dne 18. ervna 1901,

. 74 , z.), z movitostí pouze poplatek dle stup. III. (zákon popi.

z r. 1850 a 1862), jedná-li se o pevody úplatné; pi darech platí se

poplatek pouze procentový obohacovací (pol. saz. 91 popi. zák.), z ne-

movitostí pak mimo to ješt uvedený procentový poplatek nemovitostní,

ovšem v míe nižší.

V pípad smrti byly veškeré možné akty vedle sebe a souasn
prohlášeny za zvláštní pedmty taxovní a taxy dle rzných zásad vy-

bírány. Mimo to roku 1759 zavedena byla da ddická, jejíž nástupkyní

by i v jiné form jest od r. 1850 poplatek ddický dle pol. saz.

106B popi. zákona. Od osob právnických pak na míst jejím se vy-

máhá poplatkový ekvivalent. — Konen spadají sem odmrtné, od-

chodné a taxa emigraní, jež však pozbyly asem svého významu,

pípadn platnosti. Dr. Oímera.

Dcera Pemyslova. Napsala M. Lišková. V Praze 1912. Stran 131.

Cena 2 40 K.

Milý zjev eských djin náboženských, bl. Anežka Pemyslovna,
má tu svj veršovaný životopis. V prvém díle (Anežin kest) vetkáno

vypravování o smíru dvou rod eských pi slavnosti kestní, zpso-
beném domluvami královými a spoluhodovník, v druhém (Anežino
mládí) vypravuje chva o dob Libušin, Boivojov a Methodov
(knížecí návštva s Ludmilou u Svatopluka na Velehrad, kest jejich);

v dalších vylíeno zaslíbení Anežino nmeckému princi Jindichovi,

který však za pobytu jejího na vévcdském dvoe vídenském odlákán

k Markét, dcei vévodov, díve než došlo k setkání z Anežkou,

o námluvách samého císae nmeckého, pak knížere polského, o vstupu

Anežin do kláštera, o smrti rodiv a její. Doslov žaluje na zpuštnost

kláštera Anežina a konejší nadjí v blahodárný úinek úcty její v národ.
Vedle rysv unylé nábožnosti hlásí se v básni astji narážky

politické a národnostní, odpor proti nmectví, na p. když má Anežka
jíti na vídenský dvr na zkušenou, nebo když pes pvodní pání, jíti

do kláštera, svoluje k zásnubu s Jindichem „pro lid, zem mír, Cech
s Nmci smír".

Legenda je snad nejnesnadnjším a nejnevdnjším druhem
básnictví, umlecky totiž ; opravdu pkných, básnických legend je také

vehce málo, zvláš u nás. Básníka naše mla námt vdný : královská

dcera, vázaná povinnostmi rodu k vlasti i k cizin, vyspívá ve^sytici.
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Obyejné úskalí legendy, upilisovati stránku nadlidskou a zbaviti

svtce všeho lidského, básníka z ásti šastn minula
;

její Anežka od

poátku sice touží do kláštera, nevzpírá se však citm lásky k (ne-

známému) snoubenci, akoli z toho zase hned milostné blouznní od

sebe odmítá, dále pirozenou píchylnost rodinnou i národní, ba i hrdost

královskou proti urážce vídenského vévody bez obalu dává na jeve

:

ale ženská sentimeutálnost, a to velmi povídavá, pece jen pevládá,
a povahokresba Anežina nejeví se jednolitou ; neekali bychom od ní

najednou stesk na nevrného snoubence:

Zniil moje mládí, zranil srdce, duši

!

Ani královské hrdosti nesluší pkn slova:

Chotí Jindicha se stanu,

lidu hvzdou spásnou vstanu,

pro lid, zem mír.

Cech s Nmci smír.

Antagonismus eskonmeckjí^ astji se v díle ozývá ; nemožno ho
sice vzhledem k tehdejším skuteným pomrm zváti prost anachro-

nismem, ale že se ta zárove hlásí i nálada 20. století, je zejrao.

Sloh básn jest kvtnatý, fraseologie pestrá, místy prostší výraz

by byl výraznjší, místy vloudil se výraz docela nebásnický. Na p.
slovo ,.gotický" má v básnictví již jak3^si náladový pízvuk; ekne-li
se však, jak

Oknem románským jas v sí se vkrádá tiše

nebo

Perlo stavitelství, gotického slohu,

není to pranic básnické.

Vtší však rozpaky psobí referentovi verš. Vtšinou je to šesti-

stopý verš, jenž asi má býti trochejský, ale v pemnohých pípadech
se ho nedomíte ; tak hned na str. 4. jsou za sebou verše

:

Jak prvan plamen svc když semo tam honí,

druh k druhu se v šepotu dvrném kloní.

Odznak králv nesa, prvod kráí jun,
jak když roj hvzd záných doprovází lnu,
odna záí když na trn nebes stoupá —

Takhle se v 20. století už veršovati nesmí! Eým vesms aa bb cc je

celkem sice správnjší než rythmus, ale stídání by bylo pro sloh
i etbu výhodnjší (na str. 44. rýmováno trs — slz).

Jaroslav Novák, Z knihy života. V Praze 1912. Str. 141. C. 1-20 K.

Knížka obsahuje tyi povídky (Ejhle lovk, Partie kuleníku,
Svdomí, Za hích) a šest drobotin Ze života. Ejhle lovk ! je zami-
lovaný kaplan, jehož milá se zastelí práv když on vystoupil pro ni

z Církve; zastihne ji umírající, by ji dle pání jejího pochoval; vrátil
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se totiž ihned do Církve. Prý „silný byl Adolf ve štstí, silný byl

i v neštstí." Nevím, ale z povídky to nevysvítá. V tetí a tvrté po-

vídce hlavní událostí jest nenadálé poznání mezi otcem a dcerou

z híšného pomru. I jiné píbhy libují si v silných, kiklavých rysech

s jakousi dávkou exotisrou. Inscenování druhé a tvrté povídky není

šastno ; není pravdpodobno, že by len denní spolenosti (Hornek)
tak najednou z cista jasná za rok teprv jsa vyzván na billard vy-
právl svou romantickou píhodu na vysvtlenou, pro už nehraje a

hráti nebude, ani není pravdpodobno, že by vypráv povídky tvrté
cestuje Ruskem a uveden jsa „píležitostn k jednomu vysokému hodno-
stái z ruské šlechty" stal se na ráz jeho dvrníkem, jemužto svuje
své životní tajemství ; dvod : „ale mé dny jsou již také seteny, musím
si odlehit, a pro bych vám vše nevypravoval, ano práv vám, jenž

jste dnes zde a zítra již jinde", sotva zní pesvdiv. Nejlepší snad
jest anekdota poslední, jak žadatel na cest k vysokému úada odbývá
žebráka, že nemá kdy, a stejnou výmluvou pak sám jest odbyt.

Svému milému Ždarecku zstává vrna Vlasta Pittnerová i ve
vtší práci, nadepsané O statené mlynáce, na mlýn totiž

Olšovskéra (Moravskoslezská kronika, r. XXLII., str. 227). Bohatý mlýn,

kam se byla pivdala, zakusil za ní mnohou radostnou chvíli, ale více

jich bylo trudných, zvlášt pro ni, i bylo teba celé její statenosti,

aby pod ranami, tebas i ponkud zavinnými, neklesla. I v této po-

povídce jest kus rázovitých djin Zdarecka a stavu mlynáského, jakož

i pomr poddanských. S pochvalou nutno i zde vytknuti pkné, poutavé
vypravování zajímavých píbh rodinných i veejných ; chvály hodno
jest, že paní spisovatelka neidealisuje pemrštn, nepirozen, ba zde

snad ješt více než v jiných povídkách zdá se pevládati jakási ne-

pedpojatá objektivnost, jež není však apathiekou, nýbrž umí buditi

soucit i s chybujícími. Také mluva je správnjší než jindy.

Román J. F. Karasa Na dn, vydaný v Beaufortov Píteli

domoviny (r. XWVIII) odehrává se na Frýdlantsku a Ostravsku. Dj
otáí se kolem životních osud dlníka koksae, jenž vyhrav los za-

ídí si obchdek a s ním živoí. Panu spis. šlo však hlavn o vylíení
nezdravého ovzduší ostravského, což se mu bez odporu dosti podailo.

Kreslí bodn temn, ale kdo by na tento naturalismus kladl hlavní

draz, byl by nucen piznati, že ješt daleko ne tak temn,jak temna je sku-

tenost. Arci jest i tam mnoho svtla, ale p. spis. chtl více ukázati,

jak to vypadá „na dn". Již proto není etba tato píliš vábnou, ne-

hled krom toho k etným opakováním a rozvlánostem.
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Rozhled

náboženská-

O novoroní audienci kard. Gasparri vybídnut sv. Otcem, aby

kodifikaci církevního práva urychlil, podal zprávu, že druhý

díl práv biskupm k dobrozdání rozeslán, odpovdi jejich k prvému

dílu se v komisi zkoumají a tetí díl co nejdíve bude rozeslán. —
Též vyslovil Pius X. dvru, že r. 1913 bude asi pokojný.

Zásadu Romanus pontifex iura omnia in scrinio pec-

toris sui censetur habere teba dle prof, Gillraanna (v Archiv

f. kath. Kirchenrecht 1912, 1) vykládati ne jako výraz suverénní

libovle v právu, nýbrž jako pedpoklad, že papež (a kurie) obecné

právo zná, že totiž to teba pi nových rozhodnutích pedpokládati.

Jelikož však neznalost jednotlivých pípad není naprosto vylouena,

jest prý pece potebí výslovné zmínky, mají-li zvláštní práva býti mnna.
V 21. ísle Acta Apostolicae Sedis ze dne 2. prosince

pojednává Sv. otec v listu ku kardinálu vikái Respighimu o otázce

jednotného katechismu. Sv. otec tu prohlašuje, že se zetelem

na stížené vyuování náboženství na školách a na asné sv. pijímání

dítek již dávno si pál katechismu, který by byl kratším a jenž by

dnešním pomrm lépe odpovídal než katechismy staré. Takový krátký

nový katechismus byl vypracován a od italských biskup prozkoumán.

Katechismus tento Sv. otec nyní schvaluje a pedpisuje pro celou

ímskou církevní provincii, spolu pak užívati jiných katechism za-

kazuje. Co se týká ostatních diecesí italských, tu vyslovuje pání, by
nový katechismus i tam byl zaveden.

Nový tento katechismus byl již tiskárnou vatikánskou vydán a pro-

dává se nevázaný za 20 centesim. Proti dívjšímu italskému katechismu

je na první pohled mnohem kratí. Dívjší katechismus ml 200 stran,

nový má pouze 79 stran s 433 otázkami. Látka je rozdlena dle ka-

techismu ímského (Catechismus romanus). Vím (nejdležitjší pravdy
víry), Desatero pikázaní (kesanská mravouka, patero pikázaní
církevních, nauka o ctnosti). Svátosti, Modlitba (prostedky mi-

losti). V pedu, ped vlastním katechismem, jsou uvedeny hlavní mod-
litby, jež každý kesan má znáti a jež z naízení papežova každou
nedli a svátek pi hlavních bohoslužbách mají se spolené hlasité

modliti. Ve tyech pídavcích se nalézají: 1. modlitby soukromé, r-
ženec a loretská litanie, modlitby mešní s celým piloženým kanó-
nem, modlitby pi zpovdi a sv. pijímání ; 2. krátká biblická djeprava ;

3. pouení o církevním roku s udáním zasvcených svátk a dn
postních ; 4. napomenutí k rodim a vychovatelm o výchov dítek..
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— Ku konci je na šesti stranách vcný index. Knížeka celá má
136 stran.

Eucharistický kongres na Malt už se pipravuje. Pedseda
výboru Msgre Tomáš Heylen, biskup Namurský s tajemníkem praem.

Tarsiciem Bootsma nedávno tam meškal pípravy zaídit. Akoli pijel

o plnoci, byl mstskými zástupci a etnými hodnostái slavnostn

pijat. Anglie dala vojsko své výboru k disposici.

*

Když v dubnu 1912 bavorská vláda vydala provádcí naízení

ku známému zákonu proti jesuitm, a když všechny liberální

listy poaly proto na ni útoiti, tu navrhl zástupce bavorské vlády

ve Spolkové rad, aby bylo zákonit ustanoveno, co vlastn znaí
..ádová innost", která práv zákonem v Nmecku se jesuitm za-

kazuje. Po uplynutí sedmi msíc 28. listopadu t. r. vydala konen
Spolková rada toto rozhodnutí : „Zakázaná ádová innost jest každá
knžská nebo v jiné píin náboženská innost oproti druhým, jakož i

udlování vyuování. K zakázané náboženské innosti nepatí, pokud
ustanovení vládní v jednotlivých zemích nestanoví jinak, sloužení

tichých mší, priminí slavnosti konané v rodinném kruhu a udílení

svátostí umírajících. Nejsou také zakázány vdecké pednášky, pokud
nezasahují do oboru náboženského. innosti spisovatelské zákaz se ne-

týká." Na základ tohoto rozhodnutí byly ihned jesuitovi P. Cohau-

szeovi zakázány pednášky, které konal ve Frýburku v Breisgav o

thematu ,,Pravda o jesuitech" ped obecenstvem ítajícím na tyi
tisíce osob.

Zákon proti jesuitm byl vydán ped 40 lety za nejprudího
kulturního boje. V roku 1872 však, jak tisk katolického centra na

to upozoruje, když se jednalo o pijetí zákona, všichni eníci libe-

rální ujišovali, že innost ist knžská nemá býti jednotlivým

lenm Tov. Ježíšova zákonem tím zabránna. Pruská vláda ovšem
ihned, a to proti intenci zákona, použila ho proti vší knžské innosti

jesuit vbec. A tuto nespravedlivou praxi nyní spolková rada záko-

nit potvrdila ! Nejen že zákon, který je potupou nmeckých katolíka

a klassickým dokladem protestantské nesnášenlivosti, zstává v plat-

nosti, nýbrž jest ješt zosten. Zostení záleží nejen v tom, že pojem
zakázané innosti obsahuje v sob úkony ist knžské a nikoliv á-
dové pouze, nýbrž i ustanovení, že vlády jednotlivých zemí mohoa
obor zákonem dovolené innosti ješt více omeziti a zúžiti!

Ze katolíci nmetí proti tomuto novému omezení svobody ná-

boženské energicky protestují, rozumí se samo sehou. Zdá se, že ve

vdích protestantských kruzích je velká chut vyvolati nové kul-

turní boje, by úpadek svj zakryli. Protestantský a liberální tisk

pi této píležitosti s povdkem konstatuje, že spolková rada ne-

uinila katolíkm žádných ústupk.



•90 Rozhled náboženský.

V Portugalsku nastává jakási obleva. Censura tisková zmírnna,
tak že teprve posledního msíce bylo možno dopisovatelm vrnjší
zasílati zprávy. O vánocích pedseda republiky dopsal pedsedovi mini-

sterstva, by biskupm a knžím pro odpor proti rozluce církve a státu vypo-

vzeným bylo dovoleno se vrátiti; to prý duchovenstvo s republikou

smíí! Kromé toho naízeno, by politickým vzm, mezi nimiž ovšem
též mnoho duchovenstva, nebylo již ukládáno nositi škrabošku (pokrý-

vající hlava a krk) a byli podrobeni obv3^klému trestnímu ádu; je

prý to asi pedzvst amnestie.

Nápadná smílivost tato zapíinna jest nesnesitelnými pomry
veejnosti. Živlové k vlád se dostávší, jako po každé revoluci, šíí

kolem sebe hrzu, ale i veejnou znemravnlost všeho druhu, kdežto

vážní spravedliví živlové jsou vznni nebo hnteni. Jelikož taková
správa nikde se dlouho neudrží, nastupuje se cesta kompromis; re-

publika portugalská by tedy také ráda spoádala pomry náboženské.

Jedno dává zase zvlášt pemýšleti: Kde pak byla a je ta

katolická síla národu? Pro koho vlastn strádali ti ubožáci? Pro leda-

jakého takového Manuela, který tak pkn hoapo dail a pi první
pohržc3 jako chlapec utekl? Na pak byly všecky ty katolické obti
život, svobody, statk? Není taková taktika vi státním pevratm,
kde jedna vláda je za 18, druhá za dvacet bez dvou, zistarale

konservativní?

španlsko dostalo po liberálním Canalejasovi, zednái zavražd-
ném, ministerstvo Romanonesovo, opt liodn liberální ; konservativci
vzdorují passivitou. Jak pak asi ta liberální sláva dlouho potrvá?

Ve francouzské snmovn nacionalista Barrs uinil návrh, aby
stát postaral se o udržování kostelv aspo jako stavebních pa-
mátek. Zdálo se, že návrh projde, nebo heslem umní a vlastenecké
gloire lze ješt Francouze chytit. Socialisté však se mu opeli a pi-
vedli jej k pádu.

Bavorský princ-regent Ludvík (* 1845), syn Luitpolda a Augusty
Toskánské, dle souhlasných zpráv jest upímným a rozhodným katolíkem.

Paížský asopis „La Croix" uveejnil nedávno rozmluvu, kterou
ml jeho dopisovatel Paul Parsy se srbským ministrem kultu a vy-
uování Jovanoviem. Rozmluva otáela se okolo koko r datu s í-
mem, o který nyní srbská vláda vyjednává. Ministr ujišoval, že srbská
vláda chce právn upravit pomry srbských katolík a to tak, by se
jim dostalo co nejvtší svobody. Vláda si chce pouze vyhradit vliv na
ustanovování zástupce katolické hierarchie, ponvadž by nemohla
uznat biskupa cizí národnosti na p. z Rakouska. A zde práv jest
obtíž, protože v Srbsku domorodého katolického kléru není.

Konkordátu bylo by tu nanejvýš^ teba. Katolík je v Srbsku
na deset tisíc. Dokud byl živ biskup Štrossmajer, tu dovolovala mu
srbská vláda z poátku s velkou ochotou katolíky tamjší visitovat;
pozdji však i jemu bylo zakázáno vkroit na srbské území. Pomry
srbských katolík jsou od té doby nanejvýš neutšené. V Srbska není
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trpna žádná katolická farnost. Pro katolíky je tu pouze kaple u ra-

kouského vyslanectví v Blehrad a pak dva missijaí kostelíky nále-

žející k biskupství Djakovar ; katolické školy však, jež se pi nich

nalézaly, musily býti zaveny. Zvonv u onch tí kostelík nesmí se

užívat, bohoslužebné prvody nejsou trpny a pod. Již v zájmu lepšího

pomru mezi katolickými Hrvaty a Srby bylo by si páti, by ona
náprava slibovaná srbskou vládou byla uskutenna a konkordát
8 Kímem byl uzaven.

*

Dne 19. ervence ra. r. uzavena dohoda mezi katolickými
a lutheranskými Slováky, dle níž mla býti uinna pítrž

osobním hádkám a osobnímu napadání v novinách a ml zavládnouti

mír a snášelivost náboženská. Než luteráni a masarykovci rozumli
dohod tak, že zaváží katolíky k mlení, sváží jim ruce estným
slovem, aby tím volnji mohli do katolík kopati. Nejvyššího stupn
dostoupily útoky jejich na katolickou církev za eucharistického kongressu;

v listech svých mluvili co nejurážlivji o úct katolík k nejsv. svátosti

oltání, napadali papeže, katolíky nazývali „mamlasy a chrapouny"
a pod. Tím lutheráni sami porušili hrub dohodu, ale myslili, že katolíci

musejí mleti ; když však se tito ozvali na obranu toho, co je katolíkm
nejdražší, lstiví lutheráni obvinili katolíky, že porušují dohodu „slo-

venské národní strany". Nejvíce zuí te lutheráni a masarykovci
proti poslanci F. Jurigovi, když tento, vida, že v Uhrách v Kato-
lické lidové jednot je pes 58 tisíc Slovák, vstoupil také do

Kat. jednoty, by v ní hájil práva sloveniny proti maari-
saci ve škole i kostele. Za to byl vyhlášen za zrádce, že prý se

spojil s maaronskou lidovou stranou, proti níž Slováci 1906 založili

slovenskou lidovou stranu, kterou dne 2. prosince obnovili, ponvadž
t. zv. „národnostná strana" i, jak se nyní nazývá, „národnostnýklub"

slovenský postavil se na protikatohcké, vbec proticírkevní a proti-

náboženské stanovisko. Tím nastalo na uherském Slovensku tídní
duch: z jedné strany lidé, smýšlející dosud kesansky, shromažují
se v slovenské lidové stran, s druhé liberální masarykovci a

sociální demokraté utvoili „národnostný klub" v Turanském
Sv. Martin, a ob strany se te potírají. Smutný zjev, ale dojíti

k nmu musilo, nemli-li katolíci nechati se spoutati tak, že by „dlali

ze sebe mezky, na nichž jezdí lutheráni a masarykovci".

Maarská vláda svým asem naléhala v Eím, aby bylo založeno

nové ecko-katolické biskupství v Hajdu-Dorogu (viz

Hlídku 1912, str. 594 a násl.), doufajíc, že prosadí, aby v diecesi té

byla zavedena maarská liturgie. Proto veliké pohoršení u Maaron
zpsobil dekret vídeské nunciatury ze dne 17. listopadu, jímž ve

farnostech, které budou patiti k tomuto biskupství, zatím ponechává

se ona liturgická e, jíž se tam užívalo, ale po tech letech musí
býti liturgickou eí — etina a jednou pro vždy se

zapovídá užívati maarské ei. A že ímská stolice to míní se zá-
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kazem maarštiny vážn, vidti z toho, že v Makové, kde v sjednocené

církvi konaly se již služby Boží maarsky, musejí zatím konati se

rumunsky nebo staroslovnsky. Zajímavo pi tom, že kuží ecko-

katolické^ dieeese velkovaradínské a samošajvarské protestují proti

tomu, by byli pidleni do nové dieeese, založené bez jejich vdomí,

a chtjí pro pípad poteby sáhnouti k trpnému odporu, kostely po-

zavírati a klíe poslati do Éíma . . . Ukazuje se, že útoky na Rím,

jako by se byl podrobil choutkám Maaron, byly nesprávný, Kím
nedal se napáliti Maary.

V Anglii uveejnn referát královské komise, týkající se otázky

o rozvode manželském. Rozvod ve smysle rozluky manželského

svazku s dovolením, aby rozvedení smli vstoupiti v nový satek,

povolen byl v obanském zákonodárství 1857. Ale ponvadž pro celou

Anglii byl zízen pouze jeden soud na zkoumání záležitostí o rozvode,

a to v Londýn, byl spojen rozvod s velkými výlohami, a v praxi

byl pístupný jen bohatým. Aby liberáli ulehili rozvod chudobnjším,

vymohli, že 1909 byla zízena zvláštní komise z duchovenstva i laik,

by pojednala o zmn zákona o rozvodech. Pes odpor tí len pijat

vtšinou návrh, podle nhož rozvod má býti pístupnjší lidu, aby

dvody rozvodu krom dosud platného (cizoložství) byly také : úmyslné

opuštní manžela druhou stranou, trvající pes ti léta, ukrutné na-

kládání, nevyléitelná pomatenost mysli, pijáctví a odsouzení do do-

životního žaláe jednoho z manžel. Menšina zastávala ae nerozluitel-

nosti manželské, tvrdíc, že rozšíení možnosti rozvod odporuje zájmm
státu i spolenosti, že uvoluje svazky rodinné, základ spolenosti, a

odporuje uení Kristovu, dle nhož ideálním satkem je satek ne-

rozluitelný.
*

R. 1906 sv. synod petrohradský zmenšil poet hodin, urených
v duchovních školách pro latinu a etinu, což mlo za ná-

sledek, že již nyní pociují církevní kruhy ruské, jak nedostaten
chovanci seminá ovládají tyto jazyky, jichž nezbytn teba k hlub-

šímu studiu písma sv. a sv. otc církevních. I právem se obávají

kruhy ty, že bude na Rusi nedostatek duchovních, kteí by byli s to,

aby mohli hájiti uení církve pravoslavné proti jiným vyznáním . .

.

Tytéž kruhy Rusi s lítostí pohlížejí, jak mnoho lidu od pravoslaví
odpadá k jiným vyznáním, v nichž vící pijímají inné úastenství

v bohoslužbách, ve spoleném zpvu kostelním, kdežto v pravo-

slavné církvi zpívají pouze duchovní a zpváci, lid pak nijak se ne-

úastní bohoslužeb, le že se žehná a dlá poklony beze slov: a pece
„každý vící lovk má potebu pomodliti se rozumn, pednésti

prosbu, modlitbu svou ped Bohem vlastními slovy . .

."

«•

Na stedních školách v ecku náboženství vyuují
vtšinou lidé, již nestudovali bohosloví, nevyznají se v otázkách ná-

boženských a nejsou proniknuti duchem náboženským. Takoví uitelé
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ovšem niemu ádn nenauí a v srdcích studujících vštpují chladnost,

ba nepátelství k církvi a náboženství. Proto skupina uitel na stedních

školách, majících hodnost doktora bohosloví, ale zavázaný pednášeti

nebohoslovecké pedmty, obrátila se na ministerstvo kultu, by uinilo

opateni a odstranilo takovou nesprávnost v pednášení náboženství

na stední škole, zvýšilo poet hodin náboženských podle vzoru nmec-
kého, kde na stedních školách vyuuje se až 4 hodiny týdn ná-

boženství.
*

27. listopadu zemel v Caihrad ekumenický patriarcha
Joachim III. Zemelý patriarcha náležel k neetným mužm ve vý-

chodní církvi, kteí mají opravdové porozumní pro poteby nové doby.

Vjmikal též nezlomnou energií, která se však skoro celá vyerpala

v neustálém boji a poade se opakujícími konflikty s vlastní synodou

a národním eckým shromáždním.

Joachim III. narodil se r. 1834 ve vesnici Bojadži-Kei na evropské

stran Bosporu. Od mládí vnoval se duchovnímu stavu. R. 1860 dostalo

se mu u patriarchy Joachima II. úadu protosynkella t. j. pedsedy
patriarchátní synody. R. 1864 stal se metropolitou ve Varn. Úad
patriarchy zastával dvakráte a sice r, 1878—1884 a po druhé 1901—1912.

V prvním období své vlády piiuoval se patriarcha o provedení reforem

v církevní správ. Pomocí bohatého bankée Stefanovie uvedl do

poádku rozhárané finance Fanaru. V Caihrad jeho piinním bylo

založeno vyšší ecké uilišt, na ostrov Chalki pak vyšší theologický

ústav. Založil patriarchátní tiskárnu a poal tisknout officielní list Fanaru
Ekklesiastike Aletheia. Na ostrov Prote vystavl emeritní dm pr»

knze a biskupy, dále založil ústav pro choromyslné atd. Byl mistrem

ve sbírání penz, ale dovedl sebraných penz též znamenit používat.

Ponvadž pi hájení národních práv eckých se nepohodl s Vysokou
Portou, vzdal se v beznu 1884 svého místa a uchýlil se na horu Athos.

Když v r. 1901 znovu byl povolán na patriarchátní stolec, tu

byl uvítán všeobecným jásotem. Znovu poal energickou rukou provádt
tak potebné reformy. V témže roku též vystouptl proti pekladu
Písma sv. do ecké lidové ei. Patriarcha, jenž i v hovoru používal

klasické etiny, byl rozhodným nepítelem jazyka lidového v Písm sv.

Rovnž v r. 1901 vydal list k biskupu v Sýru o otázce sociální.

Pohnula jej k tomu encyklika Rerum novarum, s níž ovšem list

patriarchv ani z daleka se nemžo mit.
Joachim III. vnoval též zájem svj otázce o sjednocení církví.

Assumptionistovi Palmierimu prohlásil: „Východ se nechce podrobit

primátu íma, ale nestaví se nepátelsky k myšlence sjednocení. Naší

povinností jest se modliti, by modlitba zvítzila nad lidskými vášnmi
a, jednota církve byla obnovena". V r. 1912 v lednu pedložil synod
své k úvaze mezi jiným i tuto otázku. Slova jeho a jeho podnt však
padl na neúrodnou pdu. Že plány o unii jsou pedasné, vidl patri-

archa nejlépe z toho, že jeho vlastní církve se proti nmu bouily.
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Patriarchát antiochijský, kde Syrové nabyli vrchu, a jerusalemský,

kde Arabové se hlásili o svá práva, byly s Fauarem ve stálém boji.

Velice záleželo Joachimovi III. na urovnání schismatu bulharského.

On sám byl sice ochoten k ústupkm národnosti bulharské, ale jak

synoda tak národní shromáždní stály neústupn na zddných právech

ek. Nedlouho ped jeho smrtí piinním ruského vyslance pece byl

mezi ním a bulharským exarchou uzaven jaký taký smír. 12. listopadu

t. r. poprvé byla jména bulharského care a jeho syn uvedena

v diptychách caihradské církve.

*

Dokladem násilí, jaké kesanm bylo do nejnovjší doby trpti

v íši turecké, jsou djiny stavriot nebo li tajných kesan v Malé

Asii. Jméno své mají od msteka Stavra ve vilájetu Trapezuntském,

kde poet jejich byl nejvtší; jinak však jsou rozptýleni též ve vilá-

jetech Angoe a Sivasu. Poet jejich se páí na dvacet tisíc, možná
však jest jich ješt více.

Když Turci r. 1460 dobyli posledního zbytku íše byzantské

zmocnivše se Trapezuntu, tu nastaly hromadné odpady k islámu.

Hlavn vznešené rodiny pijímaly islám, ty pak, které zstaly vrny
víe pedk jako Ypsilanti, Kantakuzeni a j. vysthovaly se do ciziny.

Do roku 1660 Turci ku kesanm chovali se dosti mírn, v tomto

roku však nastalo kruté utlaování, jež trvalo až do r. 1840. Hlavní

initelé pi tomto utlaování byli turetí derebejové t. j. majitelé po-

zemk a statk, jimž kesané musili konati robotnické práce. Mnoho
domorodých kesan odpadlo, mnozí však též, by ušli útisku a pro-

následování, pijali islám pouze na oko, pi tom však potají zstali

kesany.

Situace tchto kesan byla velmi smutná a trapná. Pedpisy
koránu zachovávali pouze na venek, kde mohli, se jim vyhýbali. Pi
návštv mešit modlili se potichu modlitby kesanské. Náboženské
úkony, kty, svatby, zpov a pijímání, konali pi tajných, noních
schzkách. Každý ml dv jména, jedno rausulmanské, druhé kesan-
ské. Ab}" odvrátili podezení tureckých imamuv, bylo jim užívati vše-

hkých uskok ; leckdy ovšem i sám imam byl stavriota. O existenci

stavriot vdli obyejn jen biskup, knží a vynikající kesanští no-

táblové. Teba že stavrioté takto zstávali skoro po dv století vrni
víe otc, pece svdomí jejich bývalo velmi neklidno a asto se do-

tazovávali vzdlaných kesan, co vlastn znaí slova Kristova: „Kdo
mne zape ped lidmi, zapu jej ped Otcem svým."

Když r. 1839 pestalo náboženské pronásledování, tu stavrioté

poali veejn vystupovati a žádati od tureké vlády, by byli uznáni za

kesany. Teba je podporoval Fanar i ruská vláda, byly všechny po-

kusy marný. Stavrioté byli vedeni oficieln stále jako musulmani, byli

odvádni k vojsku, podrobeni právu šeriátnímu, nesmli veejn konat
kesanských úkon náboženských. Konen za vlády mladoturecké
rozhodnutím ze dne 24. bezna 1910 dovoleno tm stavriotra, kteí
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hy chtli pihlásit se za kesany. Tím utrpení tchto tajných kesan
^ošlo konce.

Úpln stejn jako se stavrioty má se vc se spathioty v Epirii

a nkterými jiný^rai tajnými kesany, mén známými na rzných
místech Turecka.

*

Zpravodaj ná ústedna katolického tisku (Ce: tral-

Auskuntstelle der katholischen Presse, znaka C. A.) ve Frankfurte

n. M., jež m. j. vydává malý msíník Apologetische Rundschau a

z nho jest vydržována, hlavn však obstarává opravy urážliv
lživých zpráv o katolicko-náboženských osobnostech a vcech,
nalézá následníky ve Francii (27 úadoven právních). Belgii, zaátky
se staly v Rakousku, v Nmecku má pes 30 stálých dvrník, jinak

spolupracovníky ve všech zemích a jest i protestanty vyhledávána;

slušnjší velké listy jiných stran se k ní obracejí o informace, když
njaká sensaní zpráva toho druha se šíí. Za 12 let svého psobení
•docílila etných oprav (ze 600 asi zpráv 347 ukázalo se úpln lživými,

jiné byly pekrouceny, jen 50 bylo pravdivých). U nás kleslo pokro-

káaké novinástvo tak hluboko, jako málo kde; obrana proti némii

Jest velice znesnadnna, jelikož právní ízení jest velice nákladné a

stihne obyejn „vyhrávajícího", an zákenický útoník prokáže se

nemajetným, pi porotním líení pak žalobce bývá obhájci beztrestn

napadán, což všecko se v novinách opt roz^lapává, a konen skoro

za každou podobnou podlost postaví se njaký immunní poslanec,

není li jiného vyklouznutí. Zde by byla nejlepší obrana, kdyby našinci

g)iiniii se více o šíení dobrých a potlaení špatných novin.

Za píkladem brixenským též tridentská diecese otvírá historikm
far ní archivy k použití.

Na poli moderní vdy náboženské, v poslední dob velice piln
/pstovaném, vyjde obsáhlá publikace od prof. Ótto za spolupraco\rnictví

Schrodera, Hellraanna, Ungnada a Roedera pod názvem „Religiiise
Stimmen der Vilker". V deseti svazcích podá náboženství všech ná-

rod, moderní vd pístupných, na základ pvodních pramen. První

4tyi svazky budou vnovány náboženství Ind, po jednom svazku

nábož. Babyloan a Assyr atd.

Luganské Coenobium (rivista internazionale di liberi Studi,

proticirkevní) za píkladem cizích psycholog rozesílalo dotazník s 10

otázkami o osobních názorech a zkušenostech náboženských
(o Bohu, budoucnosti, dogmat, mravnosti, škole, pejaté víe); jelikož

prý ofticielní církev nemže šetiti osobnnáboženských zájm jednot-

livcových, myslí tazatelé, že v oipovdech mohlo by býti výchoJisko

pravého náboženství ducha, dle moderních požadavk. Pro psychologii

snad budou zajímavý, náboženství, jež bez objektivního základu se ne-

Hlídka. 5
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obejde — vždy to není jen osobní a libovoln}^ zjev a zájem, nýbrž

také spolený a daný — nebude z toho míti mnoho užiteného ; zmatek

jen vzroste.

Francouzský politik R. Pinon vytýká (L'Empire de la Mediter-

ranée) vlád italské mochiavellistiekou politiku v otázce náboženské:

„Revoluních tradic a protiklerikálních vášní prý používá, by yláde

francouzské zalichotila, zatím však na Vj^chod vytlauje starou Francii

z úadu ochránkyn katolictví . . . štve jakobinskou Francii v boj proti

papežství, kde tato pozbývá svého protektorátu na Východ a jedné

z ástí své zevnjší moci, stehouc se zatím v Itálii vyvolati boje ná-

boženské, aby ve svt mohla se v daném pípad ukázati jako zaujatá

ochránkyn píipežství." Možná do-, ale byla by to práv jen —
rozumnjší politika, než je francouzská^ která neumí než omílati

Gambettovo, že antiklerikalismus pro Francii není vývozním pedmtem.
*

„Vykonají-li tyto vzdlávací odbory svoji povinnost pln a poctivé,

pijde brzy doba, kdy ekneme hrd: Co Cech, to Sokol, co Sokol,
to antikrist. V novjší dob i pádným dokladem je psobnost
onch vrstev, jimž kal kesanství je životním ústedím a které stejné

vytušily, že sokolstvo eské je skuten povoláno zasaditi kesanství
ránu nejtžší, jsouc jeho zosobnným nepítelem." (Lidové Proudy . 13.)

Tak, tak!

Stigmatisaci, která znaí krvavé stopy po zpsobu ran

Kristovj^ch a hlavn u románských národ tu a tam se vyskytuje,

prohlašují nkteí za úinek psychicko-plastické síly z podnt ná-

boženských, souladným spolupsobením pírody a nadpírody, aniž
možno mluviti o zázraku (theol. Ludwig), jiní za úinek eksta-

tické imaginace (lék. Warlomont), jiní za úinek nadpirozený, jehož
pirozen vysvtliti nelze (lék. van der Elst). Virchow prohlásil je po
svém zpsobe bu za podvod neb zázrak; podvod však jest vylouen,
nebo úkazy ty pesn zjištny. Dosud pozorovány pouze u osob živ&
nábožnosti, aniž podailo se jich uspokojiv vysvtliti.
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Udecks a umleck]^.

Vatikánská bibliotheka byla po provedení vnitních zmn
a oprav opt otevena veejnému užívání. Nová zaízení, jež mají
usnadnit používání bbliotheky vdeckému svtu, vzbuzují všeobecný
obdiv. Pedn rukopisy a prvotisky, jež se dosud nalézaly na koridorech

v umle vyezávaných skíních, byly umístny ve zvláštních místnostech,

jež jsou vyhrazeny uencm. Vatikánská tiskárna byla peložena do
nové budovy poblíže papežského paláce, dosavadních jejích místnosti

použito pak ku rozšíení knihovny. Unikem na celém svt je zde
laborato pro konservování a restaurování poškozených rukopisv;-
i ostatní svtové knihovny obracejí se sem, jedná-li se o zachránní
rozpadávajících se rukopis.

Ve Vatikáne umístil papežskou knihovnu Sixtus V. O rozšíení
a rozmnožení knihovny zjednali si nehynoucí zásluhy papežové z doby
humanismu, kteí zakupovali vzácné rukopisy i celé knihovny rzných
knížecích dom. V nynjší podob upravil vatikánskou knihovnu
Leo XIII. Nejen že zakoupil spousty vdeckých dél, nýbrž i sbírka

rytin dostoupila za nho potu 280.000.

Rukopis ítá dnes knihovna vatikánská 27.000, katalog rukopis
obsahuje sám 30 svazk. Název knihovníka má dle zvyku vždy nkterý
z kardinál; dnes jej má kardinál Capecelatro, arcibiskup capujský.

Vlastním správcem knihovny je známý P. Ehrle.

Pius X. nejen že provedl rzné technické opravy ve vatikánské

knihovn, nýbrž uinil ji ješt více a ješt liberalnji pístupnou všem
uencm, než byl uinil jeho pedchdce. Lze právem íci, že knihovna
jest nejen nejvtší a nejcennjší, nýbrž i nejlépe zaízenou knihovnou
celého svta.

*

Dne 13. prosince 1912 pednášel v zasedání ,, Academie des In-

scriptions et Beíles-Lettres" slovutný assyriolog dominikán P. Scheil

o závaží z dob krále Urukaginy, nejstarším to závaží, jaké dosud bylo

nalezeno; váží 15 lol (šekel), ili ^/^ miny, dle naší míry 119*30 g.,

takže celá mina vážila 447 20 g.

V berlínské snmovn poádána byla výstava vdecké, hlavn
národopisné koisti, kterou ulovila výprava vedená Lvem Frobeniem
do nitra Afriky. Vystavené pedmty pineseny z Alžíru, Tunisu,

Egypta, Sudanu, Konga a z afrického pobeží Atlantického oceánu.

Vdecký seminá pro východní jazyky v Berlín slavil 27. íjna

r. 1912 již 251eté jubileum syého trvání.

Akademie vd v Berlín, v Gottinkách, v Lipsku a v Mnichové
hodlají vydati kritický text Septu aginty. Práce jest rozpotena

na 30 rok. Bude vyžadovati nákladu 450.000 M, k emuž bude

Prusko ze státního pokladu ron pispívati 4500 M.

5*
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Na 10. mezinárodním sjezdu orientalist podal prof. Grimme
(Miinster) nový výklad záhadného slova „Jerusalem"; jest prý to jméno

hettitské, odvozené od slova solymos = pohoí, takže Jerusalem =
Horské msto.

*

Kehov kalendá rozkazem patriarchy Terziana zaveden

te závazn mezi katolickými Armény. Usnesen sice již synodou

r. 1800, ale zaveden byl dosud v 11 diecesích a 7 vikariatech.

V novém mésioíku Karla Dostala- Lutinova, jenž se hlásí za

nástupce „Nového Života" a nazván „Archa", zajímá zvlášt studie

prof. Horáka o starobylém štpném rýmu v básnictví eském;

p. spis. ukazuje na píkladech jeho pravidla a hodlá dalším zkoumáním
jeho objasniti nkteré záhady staroeského básnní.

Moravští spisovatelé belietristé zjíložili v Brn vlastní spolek

^Moravské kolo spisovatel". lenové pispívající platí ron
6 K, zakládající 200 K jednou pro vždy. Dosud sousteuje „Kolo"

26 spis. moravských. Pedsedou jest Viktor Kamil Jeábek, jednatelem

prof. Josef Holý.

Ve vzpomínkách L. N. o Tolstém uveden mimo jiné také jeho

originální názor o t. zv. liberálních thematech v umleckých
dílech literárních. Tolstoj mínil, že v umleckých dílech nelze

se zastavovati na zjevech, mající doasný, nahodilý ráz. Umní dává

smysl a sílu pouze vno . . . Otázky vna jsou: láska k vlasti,

k rodin, k bližnímu. Tyto city jsou vlastní každému, a popis jich

odpovídá úkolm umní, kdežto liberální themata jsou neumlecká,
mají zájem pouze na krátký as a pro malý kruh osob, náladou touto

uchvácených. Umní však se nesmí obmezovati kroužkem, tídou . . .

má býti všeobecným, má sluovati nekonené . . .

Skupina nejmladších básník ruských se S. Goro-
dckým a N. Gumilevem v ele zaala vydávati msíník veršv a

kritiky s názvem „Gip erb orej", aby popularisovala nové plody

v oboru básnictví.

Pessiraismus, jímž jsou prosáklé plody pedních spisovatel

rusky^ch, Andrejeva, Kuprinova a j., pejedl se ruskému tenástvu,
jež zaíná toužiti po spisech, jež by v srdce jeho vštpovaly lásku

k životu a radosti, zdravou bodrost a sílu, chut k plodné práci. I vi-

dti, že ruský tená zaal se z pirozené reakce proti pessiraismu

obraceti k spisovatelm, již mají svtlejší názor svtový, k Verbické,

Nagrodské a hrabti Amoi, jen že tito hlad po optimismu a po lásce

k životu hledí ukojovati plody velice pochybné ceny.

Sila dávných a krásných ideál poíná i v Polsku ochabovati. Jako
svého asu u nás, poínají i tam mnozí „boiti modly". Od njaké
dob}' lze pozorovali v literatue i v tisku dosti zejmé útoky na



Rozhled vdecký a uraMecký. 69

slavenou doaud trojici velkých „vštc" polských:
Mickiewicze, Síowackého a Krasinského, i spíše na škodlivý prý vliv

jejich poesie, jež konvencionalc oznauje se jménem romantismu. Cy-

nickým skoro posmcham je odbyl dramatický spisovatel Adolf Nowu-
czjski ve sbírce básní „Meandry": „Pískám na vaši romantickou

Trojici ! Kdybych mohl, spálil bych jak Kalif Omar skoro všecka

jejich, vda, že jsou to hory píšer, vyssávajících národ . . . Pískám na

vaše romantické Credo, jímž otravujete mládež již v kolébce — ." Po
nm jiní v denním tisku nazývají odkaz jejich „zpráehnivlostí a pe-
žitkem", jenž pekáží národu v normálním rozvoji sil a stžuje mu
dnešní boj o bytí . . . Velicí básníci již našli a jist jiajdou ješt své

obhájce. A práce obhájc nebude nesnadnou. Vždy tak zv. romantis-

mus polský (v dílech tí vštc) prese všechny podobnosti liší se zá-

sadn od tehdejšího romantismu evropského. Duší jeho jest bezprostední

vdomí vného proudu života; a jako svatou povinnost životní vy-

zdvihuje vždy in, práci, tvorbu, která má spti k nejvyššímu ideálu

lovka, k Bohu. „K vehkým obtem je teba veliké myšlenky", od-
vodoval svj názor Mickiewicz. Dnešním materialistickým smrm
takový životní názor se ovšem nehodí — a odtud asi pramen všech

útok.
Pohnut asi tmito útoky, vypsal krakovský illustrovaný týdeník

„Swiat" anketu o themat: ..Cím bjl romantismus polský v našem
život? Cím v literatue? Cím jest dosud?" Odpovdli již etní lite-

ráti. Nejstrunji vyjádil se H. Sienkiewicz : „Romantismus byl v naší

literatue tím, ím legie v historii; dal svdectví národnímu životu, •

roznítil velký plamen lásky k vlasti a duši polskou uinil nezlomnou."'

V prosinci ustavila se v Krakov „Spolenost Slovanská"
zásluhou dra F. Koneczného a jiných pracovník, známých již ze

staršího krakovského „Slovanského klubu". Tento byl rázu politického,

kdežto nová „Spolenost" chce pracovati na širších základech smrem
více literárním, umleckým a vdeckým, chce vzájemným poznáním
sbližovati slovanské národy, sídlící v naší íši a seznamovati je sou-

stavn 8 pomry národu polského. Snahy ty jsou nám ovšem nejvýš

sympathické a s radostí je vítáme. Prvním inem „Spolenosti Slo-

vanské" bude oslava památky Jaroslava Vrchlického, poádaná v uni-

versitních místnostech v lednu. O básníku našem promluví redaktor

„Nové Reformy" p. Prokesz.

Všeobecná oslava stoletých narozenin „lva polského románu'^

J. I. Kraszewského stanovena teprve na den 15. prosince v Kra-
kov. Mla se konati vlastn již dne 28. ervence, ale byla odložena pro

množství jiných literárních jubileí toho roku. V programu jsou cír-

kevní bohoslužby, akademie literárn vdecká, na níž pednášejí mimo
jiné universitní professoi: Grabowski, Morawski, Straszewski, a slav-

nostní pedstavení v divadle Síowackého.
Velké dvousvazkové dílo Ant. Potockého „Polská lite-

ratura souasná" vyvolalo již, jak pirozeno pi kritice vtšinou
žijících dosud spisovatel, celou adu lánkv i delších studií v aso-^



70 Rozhled vdecký a umleckj'.

pisech. Akoliv nkteí mluví hlavn pro sebe (na p. Vil. Feldmann

v „Krytyoe"), pece vtšina i osobn nesúastnných kritiku pronesla

nad novými djinami soud odmítavj'. Jako základní chybu V3'týkají

již celou komposici knihy, jež rozdluje rozvoj literárních proud po

desítiletích, což je nepirozené a znemožuje vytvoiti celkový obraz

jednotlivcích spisovatel. Vedle toho jest Potocki strannický, vdom
pomíjí jisté osobnosti a dopouští se i faktických chyb, omyl a nedo-

statk, jež podkopávají dvru v autora.

„Djin}" židovstva v Polsce" napsal publicista Ant. Ma-
rylski (Varšava 1912). Stojí na stanovisku a ukazuje to z celý-ch djin,

že židé byli vždy škdci národní vci polské. Charakteristická jest jeho

poznámka v úvod, že Poláci v'astn teprve nyní bojují o samostat-

nost ducha pclkého ve s\é literatue. Tato po Ii tvrtiny XIX. století

p odléhala ceneue židovské, jež nedovolovala ani mezi ádk}' osvtliti

vc židovskou se stanoviska pohkéLo. Zatím, co „volná myšlenka"
v píseumictví svobodn byla propagována, myšlenka polská podléhala

dvojí censue : úední a soukromé židovské, ukryté oím veejnosti, ale

tím nebezpenjší a škodlivjší.
*

Nová, vtšinou ženami vedená revue varšavská „Echo literacko-

artystyczne" uveejuje lánek o proslulé své doby básníce vlašské

Annie Vivanti. Ped Ped 20 lety vyšel svazek jejich básní s názvem
„Lyrika" (peloženy také do eštiny ve „Svtové knihovn") a s ped-
mluvou známého Carducciho, jenž vstil v ní „genia". Mladá osmnácti-

letá dívka stala se za chvíli populární a módní, Carducci uvedl ji

nejen na Parnas, ale i do Kvirinálu do kiálovských salon. Kritika

vlašská pijala debut enthusiasticky. Cekalo se toužebn na další vývoj

a ekalo se •— 20 let. Annie provdala se za Angliana Chartresa,

advokáta a redaktora „Times", umlkla a ozvala se teprve n3'ní románem
psaným nejprve anglicky a pak vlašsky. Sluje ,.I Devoratori". Román
budil tím vtší zájem, že ml odhaliti tajemství dlouhého mlení
spisovatelina. A ukázalo se, že „požíraem" jejího asu, myšlenek
a všech snah bc^la její milovaná jediná dcera. Bohatýrka románu dává
kouzlo slávy v obt dcei, na jejímž ele postehuje lesk genia, a od-

dává se výlun pstní mladého jejího nadání. „Zázrané dít" však
zklame nadje matiny: u prahu koncertní kariéry zadržuje ji plá
nemluvnte, provdává se za muže a chuvá se k matce s krutou
lhostejností. Cit}^ bohatýrky jako matky jsou ozvnou vlastních citv
autoriných. Dcera její, nadaná houslistka, žaka našeho Kubehka,
slavila jako desítileté dít triumfy ve svtových mstech, ale již ve
tináctém roce pesc^tila se potlesky a znudila umleckou ciganerií

a vrátila sa do soukromého života — k malé radosti matky. Ta zaíná
se vnovati zase literatue. Po „Požeraích" tiskne se práv v pti
jazycích souasn nová její práce, založená na známém soudním pro-
cessu „hrdinky" Tarnowské. Autorka k vli studiu svého „modelu"
prodlela s ní deset dní ve vzení Básníka „Lyriky" honí se za

sensacemi, aby si vynahradila ztraceny as . . .
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Vzorem neúmorné píle a vytrvalosti mže b3Hi krakovský
malí a básník Sudomír Benedyktowicz, zajímavý již tím, že jest

— bezi'uký. Umlecký kritik a malí Marian Wawrzeniecki napsal

o nm velý lánek, z nhož vyjímám nkteré podrobnosti. Benedykto-
wicz narodil se r. 1844 na Podlesí, jako student súastnil se povstání

r. 1863, v nmž byl ukrutn zrann a zbaven rukou. Pes to vrací se

ke svému zamilovanému umní, vzdlává se po 4 roky v Mnichov
v ^Akademii krásných umní", pak jest unm Jana Matejki a drahém
Jacka Malczewského, Gottlieba, Pochwalskébo a Pruszkowského. Ko-
neSn zaíná malovati samostatn a tvoí vtšinou velké obrazy kraji-

náské i menší perokresby.

Práci tu vykonává — nadán velkým talentem a neobyejnou
pamtí malískou — pomocí šroubované obrue, pipevnné ke kousku
pravé ruky; do obrue možno vložiti šttec, péro nebo tužku; každý
žttec po užití nutno odšroubovat a vymniti jiným k nové barv.
Mžeme si pedstaviti, kolik trplivosti to vyžaduje, když každ3'^ch

nkolik minut teba innost tu opakovati. Andlskou, neocenitelnou

pomocnicí byla manželka umlcova. Ale i tu ztratil, tak jako syna,

svou nadji pro stáí. Benedyktowicz trpl, ale neklesl. Olejem malo-
vati bylo mu nyní tžko, se zápalem oddal se proto pastelu a z pod
jeho „ruky" poaly se ted" objevovati — bylo to práv za rozkvtu
,.Mladé Polsky" — harmonií a citem proniklé „Nálady pírodní".

V utrpeních ducb jeho rostl. Nejen maluje, ale i píše. R. 1902 vylévá

«e z jeho péra silná jak ocel a ostrá jako rapír kniha: „Stanislav

Witkievvicz jako kritik: jeho názory, zásady a tbeorie v malíství.

Pi.ozbor kritický," Má i znaný dar básnický, jak dosvduje krásná

báse „Zakleté jezero". Nové pokolení však zapomíná na šedivícího,

bezrukého umlce, jenž v opuštnosti tráví osamlé dni v Krakov
v tžkých zápasech se životem, nejednou snad i ve starosti o zítek . .

.

Nový V3''klad Goetheova „Fausta" snaží se podati Giinther Jacoby
v objemné knize: „Herder als Faust" (Lipsko 1912). Dokazuje, že

vzorem k postav Faustov básníku byl Jan G. Herder.
Poukazovalo se j'ž díve astji, že v této svtové tragedii ozývají se

tu a tam vzpomínky na Herdera, což se vysvtlovalo duševní píbuz-
ností obou básník-íilosof. „Nyní však — praví Jacoby v úvodu ke
své knize, chci dokázati na základ dkazného materiálu, jehož rozsah

<losud byl neznám, že není to jen to^ neb ono, co má Goethe od Her-

dera, nýbrž skoro všechno. V osnov celý „Faust" a v provedení

první díl jeho až k výstupu ve sklep Auerbachov jest vnován
postav Herderov. Od Herdera pocházejí nejen podnty všeho druhu,

slova a myšlenky Faustovy v mnohem širším rozsahu, než se dosud
za to mlo, nýbrž Faustovy vnitní i zevnjší životní zkušenosti byly

zkušenostmi Herderovými práv kdy „Faust" vznikal a bezprostedn ped
tím." Dosavadní názor, že ve Faustu zobrazil Goethe sebe sama,

vysvtluje Jacoby tím, že skuten oba spisovatelé v té dob stáli si
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duševn velice blízko, takže tragedie Faustova psobí dojmem zkuše-

ností zažitých básníkem samým.

Známý japonský spisovatel Liong-te-Bokin ukonil svj román,,

skládající se ze 106 svazk po 1000 stránkách. Pracoval o nm 40 let..

Výtisk románu váží pes 65 kg.

Sensaních zpráv elberfeidského klenotníka Kralla o „myslí-
cích zvíatech", totiž koních, jež cviil, zmocnila se již i vdecká
psychologie. Krall pokrauje v pokusech, jež konal v. Osten se svynv

„D. kluge Hans"; jeho koníci, pon}" a zvlášt arabové Mohamed a Zarif^

poítají, dobývají koen (2— 5 mocn. z ísel i šestiíslicovvch), tou
i ísla slovy vypsaná a s nimi poítají, tou i slova, ba i mluví — všecko-

kopyty pedních nohou: jednotky pravým, desítky levým, sta opt
pravým („Hans" poítal jen pravým, což jej unavovalo), slova dle obrazce

ve stáji na zdi umístného, jednotlivé hlásky dvma koordinátami urené.
Proti knize Krallov o jeho sedmiletých pokusech ozývá se ostrv

odpor; hlavn pochybuje se o samoinnosti zvíat, jež pry poítají dla

znamení tajn jim dávaných. I tak by arci výkony ty zstaly obdiv-

nými, ale známý psycholog H. E. Ziegler namítá, že koníci „pracovali"^

stejn dobe, i když nikdo s nimi ve stáji neb3'l a zkoumatelé jen

malým otvorem dohlíželi. Osobn pesvdili se o výkonech tch krom
nho Dr. Sarasin, prof. Dr. Kriimer, jejichž prohlášení potvrdili prof.

Dr. Claparde a prof. Dr. v. Buttel-Reepen a j. — svdectví dojista

vážná; jelikož však víme, že i nejvtší uenci nechali se i ve svých
oborech nkdy napáliti, staí pipomnti spiritismus a známé kapacity,

jako Fechnera atd., teba pece s úsudkem vykati. Zvíecí psychologie

jest vdou zcela novou, i možno nadíti se ješt mnoh3-eh pekvapení;,
skutek, že „intelligence" ve zvíen tak nepravideln rozhozena —
mravenci, vely, papoušci, psi, kon atd., tedy žádný pravidelný vzestup
ke lovku — nedává ni nejmenšího práva k theoriím opiím.

*

V poslední dob se všech stran se ozývají stesky na stále k 1 e-

sající návštvu divadel. Píinou není snad jen nynjší rozruch
válený, jenž hlavn v Halii opravdu vyprázdnil divadla, koncerty,
obchody knižní atd., ale jest to spíše zjev trvalý, zavinný horenýna
kvapem moderní doby a ztížený-mi podmínkami životními. Prmrný
náš lovk, vysílený i duševn denní prací, nerad by ješt veer na-
pínal ducha sledováním vážného dramatu. Hledá neho lehího, kde
by nemusil pemýšleti, kde by se ..rozptýlil", po pípad píjemn
podráždil unavené smysly zrakové i sluchové. Proto podkasaná musa
operetní najde vždy dosti publika, a nad ni ješt více rzná divadla
kin máto grafická. Zde pracuje jen zrak a obrazivost diváka,.

obrazy následnjí rychle za sebou, pedstavení netrvá dlouho a jest

pomrn laciné — proto nejlépe v3^hovuje dnešnímu lovku.
Tak staly se kinematografy nebezpenými konkurenty divadlo*

Btály-m, hlavn tm, které poítají pedevším se širšími vrstvami lido-
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vými. Ve svých finanních bilancích konstatují to nejen divadla naše,

ale v celé Evrop. Národní divadlo pražské pes znanou subvenci

zemskou i nistské divadlo vinohradské trpí velkými obtížemi finan-
ními. O našem brnnském neteba mluviti: nepomáhá ani zátopa

vídeských a francouzských operet ani židovské frašky ;\ la „Mumraj'^.

editelství nmeckého zemského divadla v Praze mínilo si pomoci

tím, že se pokoušelo zaíditi kinematografická pedstavení ve staré

budov divadelní na Ovocném trhu (bývalé stavovské divadlo). Pra
odpor zemského výboru království eského nedostalo však koncesse.

V nkterých mstech (eské Budjovice) chtjí zameziti pílišné roz-

máhání se kinematografii tím, že uvalili na n znanou dávku mstskou.
V Pardubicích piinním mstské rady se dosáhlo ped zahájením

letoší sezóny Divadelní spolenosti sdružených mst východoeských,
že biografické podniky v mst bud víibec perušilj" neb aspo omezily

svou innost za sezóny divadelní.

Ve Varšav chtjí eliti kinematografiím jiným zpsobem. Bylo
tam založeno práv „Novovké divadlo", zvané jinak také „miniatura-.

Matkou „miniatur" je španlská „zarzuela", ili divadélka, v nichž

se hrají krátké útvory dramatické, pi emž se platí za každé „íslo •

zvlášt. Tak bhem veera objeví se na scén nkolik kus divadelnícii,

pro vždy jiné obecenstvo. \e Varšav trvá pedstavení l^i hodiny,

takže za veer opakuje se týž program tikrát. Tší se tam velkému
úspchu, nebo odpovídají nervosn chvatné dob a mohou psobiti

ve smru demokratisace umní divadelního. Bude záležeti jen na tom,

aby dobrá myšlenka nebyla zkažena nízkým gustem obecenstva, tak

jako se to stalo s kinematografy!

Konkurenci jejich pociují i sami spisovatelé dramatití, proto

se snaží uplatnili své umní i tam a psobiti tím jaksi na jejich

zušlecbtní. Na poslední lenské schzi svazu nmeckých dramatických

spisovatel bylo usneseno založiti kinematografický odbor, jehož úkolem
bude íditi styky dramatik s továrníky film. G. Hauptmann, Hugo
von Hofmannsttal, A. Schnitzler a H. Sudermann slíbili napsati hry

výlun pro kinematograf a uzaveli již s továrníky film smlouvu.

V Berlín zaídil to podnikavý dr. Rudolf Lothar ješt pohodlnji,

aby pilákal obecenstvo do svého „divadla komedií": nejprve hraje

se jednoaktovka, pak v delší pause jest ajový bufett, naež naplní

jevišt dámy pedních konfekních závod (jež ovšem za tuto reklamu
musí náležit zaplatiti) a pedvádjí nejnovjší mody. Berlínské dámy
jsou prý touto novinkou nadšeny. Komedie, aj, móda — to „mo-
derní" divadlo!
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Uschovate!sks.

Litoveláká okr. gk)lní rada vybízí, aby pi každé škole

byla zízena uitelská knihovna „s nejlepšíini spisy methodickými,

pomocnými a pírukami. Vládní vstník sem nepati."

Pozoruhodné návrh}" o výchov zanedbané mládeže pronáší

a v Rothenhof na oumav proválí Jos. hrabnka Cbotková. Neschvaluje

výchovu hromadného v ústavech, n^^brž klade draz na výchov ro-

dinný, po 10—15 dtech po zpsobu roiinném vychovávaných

pedstavenou „matkou", navštvujících veejnou školu a bydlících

v domcích, ist, ale prosí , stavu jej ch pimen upravených, aby

nebyly zvjkány požadavkiini, jjikých jim život pozdjší poikytnouti

nemže. Výsledk}^ její jsou prý docela sp^^kojivé; pomrná láce pod-

Tiikv umožuje ovšem, aby se dobrodiní toho dostalo dtem co nej-

etnjším, což pi hrozivém nákadu na naše vychovatelny' potebném
jest zajisté velmi dležito. Nejlepší snahy lidumilné narážejí zas pece
jenom na nákladnost našeho byrokratického apparátu.

O pohlavním pouování dtí praví jesuita Kruš (Katech.

Bl. 1912, 73) po našem soud zcela správn, že je to záležitost pirozen
zcela dvrná, j-^ž pedpokládá 04obn dvrný pomr, jako mezi

rodii, po pípad jejich zástupci, již vyizovati nutno dvrn a

osobním pouirm chovance pimen; veejné, spolené pouování
je tu zcela nemístné, zvlášt ve škole.

*

Tlocvik a sport poád horlivji se zdrazuje, mladým
k veliké, staiým k ne toliké radosti. Pevaha mstského žactva

ve školách tu m. j. mnoho vysvtluje. Soudcové mladistvých už napo-

mínají k umírnnosti, nejen zástupcové vdy: zdravý duch ve

zdravém tle, nikoli zdravé tlo bez ducha! Hrubost na jedné a ne-

vdomost na druhé stran hrozí z takového výchovu, kde zdatnost

tlesná stává se sob úelem. Vždy pece nechceme clowny a kraso-

jezdkyn stanoviti za ideály lovenstva! Život a soutž národ ne-

vyžaduje pouze zdravých úd, nýbrž také zdravého, velikého vdní,
a nejen síly tlesné, ^nýbrž i síly mravní, pedevším síh' nad sebou

samým, sebevlád}'. Ze i tuto mže sport podporovati, jest nesporno;

ale jest-li jednostrann, ku vzdlávání ducha a svdomí nesoumrn
pstován, vyžene chvályhodnou jinak sílu do bezohledné, zlodjné
surovosti.

Na letoším (II.) mezinárodním sjezde pro mravní vy-
chovatelství pednášel m. j. známý odprce nynjšího „konfessijné

dogmatického" vyuování náboženství Dr. Rudolf Penzig, na-

vrhuje „pemnu náboženského vyuování v pouování nábožen-sko-
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djinné a mravní," jelikož prý vyuování dosavadní zíiátává bez úinku
na utváení náboženského a mravního života dnešní mládeže. Ale ze

Školy vyuováni náboženské vyluováno býti nemá; zipovídá to sou-

vislost nynjší vzdlanosti s náboženstvím minulosti, úcta k ideálm
náboženského života a umní v minulosti i v pítoranosti, konen
nebezpeí vniterného ochuzení duše lidské u pemnohých. Pokud ná-

boženství není úkonem pouze rozumu, ný^brž i vle a soucitu, má tu

P. nco pravdy, ale naukový, dognaatick}' podklad jest pece ne-

zbytný — jen teba jej vhoJným podáním, djinnou a životní applikací

duchu více piblížiti, jak asi P. íci chtl; povaha lovka vyžaduje

jakési jednotnosti, jednotný názor životní bez víry náboženské jako

synlhese, vyvrcholení a zakonení není možný". Jen povrchní psycho-

logie to muže zneuznávati.
*

Ve vídenských „Christlich piid. Blatter" (ís. 12) pimlouvá se

znovu známý katechetický pracovník Jan Ev. Pichler, aby na rakou-

ských obecných a mšt:insk3''ch školách byl rozmnožen poet
náboženskj-ch hodin, jak také píslušnou resoluci pijal s nad-

Sením letoší katechetický kongres ve Vídni. Poteba toho nedá se

popírati — nikoliv ovšem k rozmnožení uebné látk}^ (vyjma biblické

djin}') nýbrž k náležitému jejímu methodickému i vychovatelskému

propracování. Na kongressu i v odborných listech jsou podávány rzné
a v celku dobré reformní návrhy, ale na našich školách nedostává se

z pravidla asu, aby mohly býti uvedeny v život, každý katecheta ví,

že chce-li býti „hotov" s pedepsanou látkou, musí jednotlivé ásti

projednávati jen zbžn a povrchn, musí asto omeziti svou innost
skoro jen na vysvtlení, uložení a zkoušení. A pro výchov tak cenné

biblické djin}:^ jsou odbývány macešsky, ba nkde docela opomíjeny.

V nkterj^ch zemích v IS^raecku mají až dvojnásobný poet hodin

náboženských: tak na p. v Bavorsku a Wurttembersku ti až pt,
v Badenu ti, v Elsass-Lotrinsku tyi, v Prusku tyi, pt, ano až sedm
hodin týdn. U nás na jednotídních školách pro všechny roníky jsou

jen dv hodiny, pro první tídu dvojtídek dosud na etných místech jen

jedna hodina. A práv tam má se nyní konati píprava k pijetí

svátostí 1 — Hlavní pekážkou rozmnožení hodin náboženských bude
ovšem nedostatek uitelských sil, ježto již nyní jsou knží skoro všude
školami petíženi, takže nkde musí vypomáhati uitelé svtští. Budou-li

smýšlení katolického, nebude to na škodu, ale jinak?!

Ur

Pi c. k. theol. fakult v Olomouci povolen již v listopadu 1911
vdecký seminá pro biblické stud. S. Z. a pro církevní djiny, z nichž

prvý ihned byl oteven. K nim pibyl v listopadu 1912 seminá pro

duchovní enictví, naež budou postupn zizována oddlení pro další

odbory theologické. Ministerstvo dává každému oddlení ron 300 K
na uebné pomcky a 200 kor. na odmny za nejlepší seminární práce.
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Nové místo lektora pro vdy novohebrejské, židovsko- aramské-

a talmudské bylo zízeno pi universit v Lipsku. Také v Berlín se

domáhají zámožní židé zízení podobné uitelské stolice. V Pešti jedná

se o zízení dvou stolic pro vdu talmudskou, z nichž jedna ina

katol. theol. fakult) bude prý svena jesuitovi prof. Huberovi, druhá.

pak L. Blan-ovi, professoru pešfského rabínského semináe.
*

Moravský snm zrušil v poslední schzi 23. pros. po dlouliých'

bojích proti klerikálm dle jich návrhu školní plat, uitelm na-

vržena ,35letá služba (do ()0 let) a drahotni pídavky, až budou peníza

(21/4 mil. K.) Definitiva okresních inspektoru ješt neprovedena.

Protestantští Nmci v boji proti Polákm nespokojují se

vyvlastovacími zákony v Prusku, ale iní promyšlený útok i na Hali t

z miciativy nmeckých Lutherových spolk (Luthervereine) bylo ustano-

veno sebrati do roku 1917 k uctní 4001eté památkv vystoupení
Lutherova milion marek na vybudování nmeckých škol pro-
testantských v Halii. Uitelé v Sasku sebrali na ten úel již

200 tisíc marek. V provolání mluví o kulturním poslání Nmc a
o poteb sesíliti v Halii živel nmecký. Ani slovem nezmiujíce se

o církvi katolické, proti níž celá akce jest na prvním míst namíena L

Ve Francii divným zpsobem za posledních 40 let analfabeti

stoupli ze 14>ona 30%, jako školský náklad z 95 mil. fr. na 350 miL
fr. a odsudky nezletilých ze 13.000 na 30.000.
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Hospoddsko-sociolní.

13. prosince min. r. mohla parlamentní komise pro kon trollu
státního dluhu rakouského slaviti 501eté jubileum, kdyby
bylo pro. Za tu dobu stouply dluhy státní ze 4912 mil. K na 12.372

mil. K a úroky ze 220 mil. na 488 mil. K. Tehdy pipadalo na
hlavu obyvatelstva po 256 K, dnes 429 dluhu. Arci píjmy i výdaje

i jinak netušené stouply, ale úrokování jest pec jenom tísnivé.

Poprvé stalo se te, že ob polovice íše zárove — vypjovaly,
každá 125 mil. K, divno, že uherská doma, rakouská v Newyorku,
když naši i nmetí židé dlali drahoty, a Francie též. Vypjeno
ovšem ve zlat, za podmínek nyní dosti ješt píznivých. Zda splní

se nadje, že nyní se trochu penz uvolní? Jednak vtšími splátkami

do ciziny, jednak váleným poplachem nastal nedostatek penz v obhu,
nebo binky schovávaly pro kmotra píhodu a ani na vysoké úroky
neády pjovaly ; ovšem i velké množství jejich a soutž o vklady
zabrala mnoho penz.

Moravský rozpoet na r. 1913 vykazuje ádnou potebu
48,603.109 K, úhradu 34,761.763 K, mimoádnou potebu 5,075.224- K,
úhradu 103.000 K, tedy schodek 18,813.570 K. Když rozumnjší le-
nové snmu, vedeni ref. Dr. šl. Koudelou ped asem chtli zemské
iinanee uvésti do poádku, lidovci z politického trucu obstruovali: My
sanovat nebudeme ! Proto ty konce.

*

Nejsmutnjším dkazem nevysplosti obchodní byly útoky na
záložny a spoitelny, namnoze spekulanty známého pvoda jeát

popohánné. Ten ohromný vybraný majetek z velké ásti se promarní

a penžní zdatnost obyvatelstva klesne; v nejlepším pípad (píslovné

punochy) zstanou peníze, jichž obchodu a prmyslu tolik potebí,

ležeti ladem. Nkterá odvtví prmyslu a obchodu také skuten
velice utrpla ; úpadkv jest neslýchané množství (pes 460 pípad
nad 100 tisíc K, pod 100 tisíc K jest jich nkohk tisíc); v Brn
samém na p. i nejstarší tkalcovské závody zastavily výrobu, jednak

pro nejistotu na balkánském odbytišti, jednak nedostatkem penz a

též dlnictva, pokud povoláno k voj-íku.

*

Rakouské sirkárny až do nynjška ovládaly východní trh,

ovšem ze sta továren jen asi šest jich vyváželo. Aby si zbyten ne-

soutžih^, uzavely tyto ped 11 lety kartel pro Turecko a Persii, dv
íeta po tom i pro Rakousko a zízen akciový svaz „Sólo", jenž má
asi 80% celé výroby rakouské v rukou. Zákazem bílého fosforu
(13. ervence 1909), jenž v loni vešel v platnost, výroba jeho sice

znesnadnna, ale neohrožena, jelikož byl dosti silný, novým pomrm
se pizpsobiti. Za tj menší továrny donuceny práci zastaviti. Vláda,
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chtjíe jim pispli, psobila k založení druhého trustu „Helios", na

jehožto správu si vyhradila úední vliv. Tak místo oekávaného mo-

nopolu státního nadešel monopol soukromý dvou spoleností, popípad
jejich bank, atos novotou státního dozoru, jenžmá hlavn za Ú5el^

aby výrobky se nezdražovaly ; ušlý v}'dlek z nových intervenci má
býti co možná hrazen zmenšenou režií.

*

Balkánské státy jsou skoro ist zemdlské, proto dobrým od-

bytištm pro náš prmysl. Rumunsko, Srbsko a Bulharsko roku 1911

z"miliardového svého dovozu aspo 700 mil. K zaplatily za výrobky

prmyslové. Celkový vývoz Rakouska obnášel dosud asi 300 mil. K
ron, tedy asi osmmu celého vývozu rakouského. Již za annexe náš

vývoz balkánský znan poškozen vlivem Anglie, jež Turecko ponou-

kala k boycottu, ve prospch její, Itálie a Nmecka i Francie, která

penžit na Balkán znan vázána. Pi nynjším jednání mírovém i

tato otázka, pevezmouli vítzové od Turecka penžní závazky, hrá

neposlední úlohu; jest však skoro samozejmo, že ji pevzíti musejí.

Rozšiování celních jednotek jest jaksi v ovzduší. Spojené

Státy se hroziv rozpínají, Anglie svott impenalistickou politiku sleduje

bezohledn dále, v Nmecka ozývají se hlasy po stedoevropské celní

jednot, u nás pak, akoli Maai i v monarchii se chtjí odlouiti, bylo

cosi slyšeti o celní jednot s obrozeným Balkánem, neb aspo s ne-

pokojným Srbskem, aby konen tenice obma záhubné pestaly.

V celní jednot s Nmeckem spatují nkteí jedinou pomoc, aby dra-

hota byla zmírnna; jak by však to prosplo naší politické samostat-

nosti, nesnadno íci.
*

O financích Portugalska, odkud teprve v posledním msíci

mohli zpravodajové podati aspo trochu pravdivé zprávy, nepíše se nic

pkného. Schodek za ti léta republiky vzrostl o obnos pes 100 mil. K
(20.430 konto, konto = pes 5000 K) a není penz ani na nejnutnjší

poteby; poplatnost obyvatelstva bouemi mnoho utrpla, buii slibo-

vaná náhrada za výdaje na královskou rodinu se nedostavila, dlají se

ješt vtší dluhy. Na rok loský na p. byl rozpoten schodek na

3832 konto, skuten však obnáší 66201 Manuela sice není škoda, co se

mu stalo, zasloužil docela dobe, ale ti nynjší vládcové jsou náhradou

velmi špatnou. Sám finanní ministr prozradil pi rozpote, že „zemi

o stavu vcí klamali," malujíce jí totiž straky na vrb.

*

Prpav panamský. jejž by Spojené Státy rády výlun
sob vyhradily, stává se již pedmtem spor mezinárodních ; zvlášt

Anglie nároky americké tžce nese a sotva uzná. O (sladké) vod
jeho píše se, že nikde a nikdy teplotou neklesá pod 30' C. Obyvatelé

jsou proto nevrlí, že koupelí nelze se tu ochladiti. Státní komise pro

chov ryb ráda by tam nasadila sladkovodních ryb, ale dosud neni
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známa ryba, jež by žila v teplé vodé. Natno tedy hledati. Le by se

nkterý ze znánoých druh snad pece pizpsobil?

Mladou, u ás dosud skoro neznámou organisací polskou jsou tak

zv. „Družyny Bartoszowe", které objímají dnes tém celou vý-

chodní Hali. Varšavský „Tygodnik Polski" podává o nich tyto infor-

mace: Byly založeny ped tymi roky jako nestranná organisace lidu

polského v okresích, kde sídlí obyvatelstvo polské a rusínské. Úkolem
máji soustediti život polský tam, kde jest nejvíce ohrožován, povolá-

vati k práci živly mladé a svží, tvoiti stediska práce fysické i kul-

turní, ízená písnou, vojenskou disciplinou. „Od Sokolstva liší se Dru-

žiny Bartošovy v ranohám ohledu. Pedevším jsou organisací pesn
lidovou a irovni lidu pimenou a nemají povahy jaksi klubovní, ze-

vnjší, jakou se vyznauje mnoho tak zv. „hnízd" sokolsk3í'ch. Výchov
a disciplina panuje v nich písnjší, pimenjší podmínkám místního

života i potebám mládeže. Proto vládne v nich duch vtšího junáctví,

odvahy, pružnosti." Vedle úkol tlesného výchovu peují Družiny
Bartošovy také o výchov a uvdomování národní v nejširším rozsahu,

zakládají knihovny, ítárny, poádají pednášky atd. Obranný jejich

ráz proti ruské agitaci ukazuje, že jsou rozšíeny ve východní Halii
vtšinou podél Podkarpatí, od Kolorayje k Sandoku len mají celkem

asi 4000, za minulý rok jich pibylo o 1500. Nosí stejné apky, stuhy

a odznaky. Orgánem celého sdružení jest týdeník „Dzwon".

Životní pojištní a islám. Dle novin „El Akhbar", v Kairu

vydávaných zakázal mufti, soudce ve vcech náboženských, mohame-
dánskému obyvalstvu v Beirutu pojišovati se u evropských spoleností.

Korán totiž zakazuje každé obchodní spojení s nevrci a mimo to

nkteré formy pojištní poítají se za lichvu a tato se dle koránu

písn odsuzuje.

Životní pojištní panovník. Když zemel angl. král

Eduard, musela vyplatiti jedna anglická pojišovna ddicm 20 millionu

korun, a byl král pojištn jen nkolik málo let. Ruský car jest pojištn

u anglické pojišovny už od chlapectví na 23 millionu korun. Jeho

roní prémie obnáší 380 000 K. Italský král Humbert byl pojištn na

24 millionu K a jeho pedasná smrt zpsobila pojišovn ohromnou
škodu. Nynjší král italský Viktor Emanuel je pojištn na 12 milí. K.
Eakouský arcivévoda Jan Salvátor (Jan Orth) se pojistil r. 1887 na

720.000 K. Vyplacení tohoto obnosu se oddálilo, až bylo úedn pro-

hlášeno, že arcivéroda znhynul r. 1890 i se svou lodí „St. Margaretha".

Pojišovna však byla nucena zaplatiti nejen pojištný obnos, nýbrž

i úroky ode dne, kdy asi pojištnec zahynul. Takovýmto osobám není

prý snadno pojištní uzavíti. Tak na p. srbský král Alexander po

svém satku 3 Dragou Mašinovou se marn pokoušel u mnohých
rakouských pojišoven pojistiti se na vyšší obnos. Pojišovny žádaly

po nm takové záruky, jakých jim dáti nemohl. Proto zstal nepojištn.
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Nové sociální pojištní v Rumunsku. Dne 27. ledna 1912

vešel v platnost jednotný zákon o sociálním pojišténí a o organisaci

dlnictva. Zákon jest originální svou jednotností. Rumunská vláda eší

adu problém sociálních najednou. Dlníky organisuje v cechy, do

nichž povinn patí misti, tovaryši, uni a dlníci. Cechy se starají

o stíivováké zájmy a o technickou úpravu živnostenských otázek. Nkolik
eech tvoí spoleenstvo, jež ítá nejménS 1000 len. Spoleenstva

se starají o správu místní nemocenské pokladny a rozhodují o žádostech

dlník za dchod invalidní, starobní neb úrazový. Mají se ujmouti toho,

kdo pišel k lírazu a postarati se o léení bhem prvých dvou týdn.
Mají zizovati kliniky, nemocnice, porodnice, sanatoria a j., pak vbec
býti prostedníkem mezi dlníkem a pokladnou. Poj šovací pokladny

invalidní, úrazové a nemocenské jsou spravovány ústedním úadem
živnostenským, jenž je státem vydržován. Sestává ze 13 len volených

dílem vládou a dílem z dlník u zamstnavatel. Ústední úad spra-

vuje peníze poj'šfjven invalidních, dodává peníze spoleenstvm pro

nemocenskou pjkladnu, vyplácí dchody starobní a invalidní, kontroluje

pojišovny nemocenské a úrazové, a vede statistiku.

Nemocenské pojištní je závazné pro všecky dlníky prmy-
slové. Tito jsou rozdleni na 5 tíd mzdových a nesou sami všecka

Ibemena pojištní nemocenského. Onemocní-li pojištnec, dostává pod-

poru po 16 nedl od nemocenské pokladny, po 16 týdnech pak od
pokladny invalidní. Pijde-li pojištnec k úrazu, jest podporován prvé
dva týdny nemocenskou pokladnou, po dvou týdnech svazem zamstna-
vatel. V pípad úmrtí, dostanou píbuzní podpora na poheb (60—100
lv. ') Šestinedlky mají nároky na podporu 6 týdnu po slehnutí a
podpora mže se prodloužiti až i na tí msíce, kojí-li samy své dti.

Majitelé prmyslový^ch závod jakož i jiných podnik, kde se

•užívá motor, jsou sdruženi ve svaz zamstnavatelá, který spolupsobí
v pojištní úrazovém. Svaz podporuje pojištnce úrazem postiženého

po dvou týdnech, zeme-li pojištnec následkem úrazu, vyplácí vdov
•a sirotkm dchod a pohbné 100 lv. Dlníci, kteí pišli k úrazu
a nejsou ve spoleenstvu, jsou podporování prvé dva týdny zamstna-
vatelem a pak svazem zamstnavatel.

K starobnímu a invalidnímu pojištní náležejí povinn
všichni lenové cech do 05 let. Píspvek jest pro všecky bez rozdílu
týž, 45 ban týdn, z nhož pipadá tetina na pojištnce, tetina na
Earastnavatele a tetina na stát. Byl-li pojištnec 16 týdn nepetržit
nemocen, jest oprávnn žádati po dobu neschopnosti k práci o dchod
invalidní, který obnáší 150 lv ron. Starobní dchod se vyplácí
v 65. roce v obnosu také 150 lvu ron. Stane-li se duchodník inva-
lidou, mže si starobní rentu zamniti v invalidní.

Zákon lze rozšíiti jednak na vtší tleso pojištnc, jednak i na
jiné obory zízením nové pokladn}^

1) 1 lev = 100 ban =. 95 haléi.
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Na prosincovém sjezde rakouského kovodlstva pro-

jednávána m. j. ochrana proti kartelm (re, Dr. Krek) a ochrana
prácechtivých proti násilí stávka ; v této vci pipojil se sjezd úplné

k petici podané 14. kvtna 1909 vlád i snnaovn, žádaje však, aby
vláda již nyní, než ochrana bude bude dle návrhv uzákonna, na
základ nynjších zákon proti násilnostem stávka zakroovala.

Vysokoškolské katolické studentstvo ve Vídni založilo si v prosinci

min. r. ústednu pro sociální práci studentskou, v níž se

dosavadní spolková práce má úelnji sorganisovati a novými odvt-
vími rozmnožiti (adressá, pednášky, chudinství, pée o mladistvé,

o dlnictvo a p.)

Tlesný trest pro nkteré zloince v Anglii, v té pokroilé
Anglii zavedený, žádají pro plotáky také vídenští kavárníci, jsouce

jimi v živnosti, po pípad i na život ohrožováni.

Ubývání manželstev a porod zamstnává veejnost ím
dál více. Naproti steskm na pelidiiování a obavám o budoucí výživu
je to zajisté nápadno. Navrhují se všelijaké léky, jmenovit hospodá-
ské ; subvenní nákaza hrá i tu svou úlohu. Ve Francii slibují už i

prémie na dti ; zdali pak ti pánové, kteí se namáhají o zvýšení potu
dtí, sami dle toho žiji ? Nerado se piznává, že záhada není jen ho-

spodáská, penžní, nýbrž i mravní; a jak zde poraditi a pomoci?
V londýnských laboratoích prý zjistili, žeprvo- a druho-

rozené dti bývají duševn i tlesn slabší mlad-
ších. Nový poplach! Soustava „dvou dtí" tedy i po této stránce

ohrožuje zdatnost lidstva, poítají prakticko-hamižní Ameriané. Nezbude,
než aby njaký židovský fysiolog vynalezl prostedek, jak by se mohly
roditi naped dti mladší, a ty starší mohou pak již odpadnouti.

Znamenitý musulman indický Mušir Husein Kidvvai dokazuje

V indické revui „Allahabad", že Korán je vlastn zákoník so-
cialistický, pedcházející objevení se oíficiálniho socialismu, a že
Mahomed je pravý prkopník demokracie. Prorok položil prý základy
dnešní ústavnosti, vysloviv první heslo všeobecného práva hlasovacího

a jedin turetí ulemi pod tíhou reakcionáského ovzduší stambulského
udržovali Hamidv absolutismus, kryjíce národu pravý smysl Muhame-
dova evangelia i vysvtlujíce jej dle pokyn yldizských. V Koránu na-
lézá Kidwai zásady rovnosti všech lidí bez ohledu na plém i píslu-
šenství církevní, poukazuje na Muhamedovy pepisy, jež zakazují ne-

pátelství jednotlivých plemen i národ, krádeže i podvody a odpo-
ruují péi o vdovy a sirotky, mrzáky i chudinu a p. Dále obšírn
pojednává o patriarchálním zízení arabských plemen i v závru
praví, že jest Arábie kolébkou socialismu a Mahomed prvním apoštolem
socialismu.

V nynjším socialismu je také skuten velice mnoho tureckého

;

je to snad njaké duševní píbuzenství.

Hlídka. 6
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Jiný Ind AbduUah Suravard sebral Muhamedovy sociální
výroky, nezaazené v Koránu. Je jich jen nkolik — jako:

Pla dlníkm, dokud ješt neuschne jejich pot.

Nádherný je svt i vše, co se v nm nalézá; ale na svt nej-

vzácnjší poctivá je žena.

Touha po vdní boží je pikázání, platící pro každého vícího.
Ale kdo podává vdní nehodným, ten vsí drahokamy i šperky a

zlato sviním kolem krká.

Skutk}^ se oceiiují rzn, dle toho, s jakého hlediska. —

\
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Politicky a vojenská.

Strach z úspch slovanských na jihu pohnul rakouské nmecké
svobo domysl niky (Wedra, Dobernig), aby hledali užší styky

s Maar 3^. Ozvaly se vzpomínky z r. 1867, kdy dualismem v Rakousku
národnosti mimonmecké a mimomaarské, zvlášt slovanské mly býti

„pitlaeny ke zdi." Nmci zalitavští nebyli však tmito námluvami
v Pešti tuze nadšeni, a tak s pátelství sešlo. Za to druhé strany snaží

se více navázati s Rumuny, jak uherskými, tak mimoíšskými, a to

ne již jen proti Maarm, nýbrž více proti Slovanm, kteí prý obma
národnostem budou mnohem nebezpenjšími.

„Monarchische Liga" utvoila se ve Vídni hájit prý jednotu

íše, užší styky s ástmi východními a jižními, jmenovit zájmy obchodní
pi nastávajících obchodních smlouvách.

Jediný slovanský stát na Balkán ovšem by rovnováhu evrop-

skou zakolísal; avšak k tomu — dík známé slovanské povaze — ne-

dojde, le by njaký Nmec, jako Koburg nebo Battenberg nebo pod.,

je sjednotil. Pro nás v íši každé vítzství vci slovanské v zahranií

b}" mlo býti potšitelným a také výhodným, kdybychom umli bc dle

toho zaíditi; nmecká vládnoucí klika nám po dobrém nic nedá, vidí-li

však naše slabiny, ani po zlém. A tu nejen s hlediska rakouského a

vlasteneckého, nj^brž i s hlediska politické výhodnosti nutno proti-
vojenské demonstrace v této vážné dob co nejrozhodnji od-

souditi: to není jen vlastizrada, která se nám tak snadno nezapomene,
to jest ješt více, je to politická pitomost! Monarchie se tím v zahranií
snižuje, nepátelé její povzbuzují (srbský „Mali Journal" a j. 1. docela

vážn psaly, že by Srbsko samo si s Rakouskem poradilo, jelikož prý
by tu vypukly revoluce !) a my lezeme slep do pasti, která nás pi-
skípne.

I obstrukce národních socialist na íšské rad proti vojen-

ským zákonm (pípeže a práce za války pesn ureny, stanovena

za n náhrada) zpsobila pouze tolik, že rozpoet a jiné dležité vci
nevyízeny, jednání protaženo a u vážných lidí vzbuzen proti nám
hnus. Vbec politická váha naše stává se lehí a lehí; nenastane-li

njaký zvláštní obrat a smíí-li se Poláci s Rusíny, jest vehké ne-

bezpeí, že se octneme na dlouho v menšin a osamoceni, nebo ani

Slovinci nechtjí s námi nic míti. Ovšem jistým našim vdcm to ne-

škodí, ti svj kšeft udlají vžd3'cky.

Služební pragmatika konen pijata s opravami panské
snmovny, jmenovit proti demagogii mezi úednictvem namíenými.
Ze jich bylo poteba, o tom ani radikálníci nepochybovali, ale nikdo
neml odvahy to íci; panská snmovna to ekla a hodn oste, za to

se jí nadalo, ale pod kží byli rádi skoro všichni.

V Uhrách pedložena snmu volební oprava, maarisaní a ne-

sociální; neuspokojuje ani všech vládních stoupencv; ale vzhledem
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k maarisaním zámrm asi projde. Staré híchy se mstí, ve Vídni

nuceni se založenýma rukama se dívati na rdousení nejvrnjších stát-

ních píslušník!!, Slovák, Charvátv atd., ba vyznamenávati veejné

škdce obecnosti, jako byl Cuvaj, teprve poslední dobou se zvláštní

šetrností poslaný na dovolenou. Ale proradné porušování smlouvy mezi

Uhry a Charvatskem ostává, stávajíc se novým, nepsaným zákonem.

V Bavorsku pedseda min. v. Hertling vzbudil nejvyšší ne-

libost tiskového šraoka, zídiv si vládní noviny, jimž veejné or-

gány povinny dodávati zprávy a je též odbírati. Za bývalého vladae
Luitpolda byly totiž mezi nejdvrnjším nkolím jeho a liberálními no-

vinami náramn dvrné styky, jež mají te býti perušeny. Odtud

ten vztek. U nás jinae . . .

Po smrti nmeckého státníka Kiderlen-Wáchtera, jemuž pes n-
které výtky — nediplomatickou neuhlazenost, nedostatek enického
umní — vzdává se upímná chvála upímnosti a ráznosti (na p. ve

prospch trojspolku, odeslání „Panthera" do vod marockých atd.) i

Nmci naíkají na nedostatek státníkv; i slavený baron

Marschall byl prý peceován. Od mírových konferencí londýnsk3'^ch,

by i skonily novou balkánskou válkou, slibují si sblížení s An-
glií, která, jako Francie, trojshodou ím dál mén jest nadšena : pro-

spívá prý jen Eusm, totiž francouzský'mi penzi a anglickou váhou

ve svtové politice.

Ve francouzské snmovn bývalý ministr vojenství Messimy
oste odsuzoval protivojenskou innost dlnické „Conféderation generále

du travail" zapoatou r. 1900. R. 1910 utvoen jí nevinný podprný
spolek „Sou du soldát", který má všechny soudruhy u arn^ád}^ v evi-

denci a pimen na n psobí. Dle toho také deserce a vzpoury stouply,

tak že v r. 1909 obnášely 63 tisíc, 1910 70 tisíc, 1911 80 tisíc pípad,
tedy pes dva armádní sbory. Posl. Buisson chtl pi tom obhájiti

uitelstvo, které prý o tch rejdech Confederace nevdlo, když jí svoji

píze osvdovalo. Messiny však mohl ihned odpovdti, že na jejím

sjezde v Chambéry úední zástupce uitelského syndikátu (svazu) veejn
jí projevil sympathie jeho s vojensky^mi odsouzenci z Confederace.

Mezi naší íší a Francií jsou styky dosti chladné. Jednak vzpo-

mínka, že Eakousko v r. 1870 klidn pihlíželo k deptání Francie

Pruskem, akoli práv Napoleon III. byl ped desíti lety Rakousku
tak veliké rány v Itálii zasadil a r. 1866 podncováním Itálie rovnž
naši porážku z ásti zavinil, nabídnuv zprostedkování, až bylo pozd,
jednak trojspolek náš prý vadí Francii zaujmouti k nám stanovisko

píznivjší. Nepíze ta |)stuje se i v kruzích katolických, které by
k tomu doma i u nás mly nejmén píin. Ale ta nešastná národní
politika poád ješt pevládá nad zájm}'^ vyššími, nad zájmy náboženské
lásky a osvty; jako jinde.

Soustedivši lostvo své v moi Stedozemním, jak se nyní
povídá, na ochranu prý zájm svých a anglických za války tripolské

ponechala ochranu západního pobeží pouze pobežním bateriím a tor-
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pedm. Ve Stedomoí prý její lostvo stailo by svými 18 bitevními

lomi s píslušenstvím eliti moci italsko-rakouskó (12 -[" H bitevních

lodí), jelikož spojenství námonícli mocí v bitvách pro všeliké rznosti

nikdy se neosvdilo, jako dosavadní rozdlení moci francouzské (na

západ a v Stedomoí) výkonnosti její bylo na ujmu.

Anglie v Persii nápadn Rusm ustupuje, ponechavši jejich

ochran daleko vtší a výnosnjší severní asti. Snad jim nepovolí až

i pístup k teplému moi? A aby to pak zas dopadlo, jako s Port

Arthurem? i chce Anglie vykoupiti si tím volnost v Sýrii? Za to

chystá se proti nim Cín a. a nynjší vládcové nemají se k tomu, aby
obyvatelstvo chlácholili, práv naopak. Japonsko rovnž piln zbrojí.

Od rusko-japonské válk}^ se jeho válené náklad}- zdvojí 1}^ Je skoro

záhadou, pro Rusko jsouc na východ tolik zamstnáno — uvnit
ovšem ješt více by mlo býti — nevyhýbá se dobrodružstvím na

západ; smluvivši ped nkolika lety statusquo na Balkán, což Rakousko
až píliš poctiv zachovalo, opustivši Sandžak a ani te za nastalých

zmatk ho neobsadivši, a by mu po všech investicích vlastn náležel

.

Rusko ovšem odvolává se na svou úlohu ochránce pravoslaví,
ale to pece není nikým nijak ohrožováno. Zásluh o balkánské kesan}^
mu jist nikdo upíti nemže — nejmén Rakousko, které pro samou
politiku, arci náramn nešastnou, tuto sob nejpirozenjší ochrannou

úlohu proti svému kdj^si tak urputnému nepíteli dsledn zanedbávalo,

a tím ovšem ani náboženským zájmm neprosplo, tm zájmm, které

mu kdysi pl íše pomocí papežskou zpt vydobyly. Ale nyní aspirace

ruské na Balkán, ano již i na, Adrii pozbývají záe nezištnosti už

docela, zdajíce se smovati již jen k oslabení naší monarchie. Nmci
a Maai bohužel nechtjí našeho smíení s Ruskem.

V Turecku hledají viuníka porážek. Tam a ze škodohbosti

i jinde obviují pruského cviitele von der Gcltze, jenž prý v Nmecku
se svými návrhy nepochodiv, udal je v Turecku. Ne zcela právem
dává se mu tolik viny. Hlavní chyba byla snad ta, že oddával se

nadji, že s tímto jinorodým, apathický^m živlem co spraví; že innost
jeho sama nebyla pochybená, cítí protivníci dobe na p. na pevnostech,

jichž nemohou zbranmi dobýti. Že modernisování Turecka— parlament

podle Anglie, školství dle Francie, vojenství dle Nmecka — bylo

píliš pekotné, davové duši turecké nepimené, jest jisto, a že nešlo

jí k duhu, jako jí, pokud jest mohamedanská, žádná civilisace k duhu
nešla a nepjde, protože zásadn jest jí neschopna. Chyba jest, že

cvieného inného vojska (nizam) z úsporných dvod jest jen asi

'20%, ostatních 40% jsou necvieni rekruti a 40% starší reservisté,

zembrana (redifové), kteí ovšem s nadšením do boje nejdou. Jiná

ch3'ba v této válce byla. že jednotným, po 22.000 mužích majícím

divisím bulharekýni eliti mly divise turecké formáln 11.000, sku-

ten však asi jenom 9O0O muž silné, jež proto bylo sluovati
v armádní sbory, tak že ani vedení ani mužstvo nebylo stejnorodé.

Vdcové pak namnoze zneuznávali povahu svého vojska, ženouce

apathické davy, které mnoho dokáží v obran, k útokm, kde
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selhávají. U Kirkkilisse chystali Bulharm již Sedan odíznutím a

obklíením — ale mass nebylo lze ani stelbou ani jízdou dostati vped:
daly se na útk . . ., což bylo tak nepochopitelno, že se v tom vtila
zrada, jak obyejn po porážkách se stává. Hlavní chyba však jest

nesporná, že intendantura turecká úpln selhala, neopatujíc vojska

dostaten ani výzbrojí ani stravou ani odvem. Zajímavo k tomu
pipomnti, že v naší íši zaruily se, kdyby bylo teba, jenpeštské
mlý^ny opatiti rakouskou armádu i ješt vtší než jest, moukou,
když se jim zajisti dodávka suroviny a topiva. Nejhe z protivník

tureckých dailo a daí se ernohorcm. Skrovný pomrn poet vojska,

manévry pro boj otevený a obléliací nevycvieného a snad i technicky

nedokonale opateného (marné, náramn vysilujicí obléhání Skadru), dal

tušiti, že pu prvních bravurních nárazech tempo ustane. Nezíská-li

erná Hora mírem znaných výhod, jsou vyhlídky její velmi neutšené.

I iíecko, které mže mluviti o velikém štstí váleném, v nej-

novjších ptkách u Janiny bojuje již jen se stídavým štstím. Ovšem
je toho, eho dobylo, na jeho zdatnost více než dost.

Srbsko se osvdilo nad oekávání. Nyní zaizuje se v dob}"-

tých krajích po domácku, za kterýmž úelem více dstojuictva pone-

cháno ve služb. Skoda, že vojsko své úspchy potísnilo surovostmi

na obyvatelstvu dobytých kraj páchanými, netaktním chováním (od-

íznutím všeho spojení s naší vládou a j.) proti rakouskému konsulovi

Prohaskovi v Prizren, za nž po dlouhých tahanicích nuceno dáti

zadostuinní vojenských pozdrav.
Že úspchy svými zpyšnlo a inilo nároky nedosažitelné, kdož

by se tm horkokrevným nediplomatm divil. Jednoho jist dosáhli,

jako v r. 1909: zamstnali Rakousko tak, že na ty mobilisaní

miliardy tak brzy nezapomene! A diplomatické prestige Rakouska,
které mermomocí chtlo zachovati mír, i naproti jejich provokacím, ve
svt jistu nestouplo. Chápeme také, že to byla odveta za hospodáské
útisky se strany Rakouska nátlakem maarských agrárník, kteí chtli

v Srbsku poroueti jako za prodejného Milana; akoliv, jak z odha-

lení bývalého ministra obchodu Weiskirchnera nj^ní vysvítá, leckteré

zcela mimoádné výhody byly Srbsku odaty také nátlakem
jiných státu, které jich nemly, mezi nimi i Ruska, o nž dle všeho
nyní se Srbsko opírá, aspo o silnou, bojovnou stranu ruskou, jež

také pivodila pes nechut carovu a Sazonovu silnou mobilisaci proti

našim hranicím.

Dle zásady: žádati co nejvíc, aby se mohlo slevovati, lze i tyto

nemožné nároky chápati. Jsou to hlavn dv vci, jež napjetí udržují.

Volný pístav srbský v Adrii a pomr Albánie. Vlastn to po-
nkud souvisí, jelikož Srbsko se kapriciuje na pístav pobeží albánského,
jmenovit Drá (Durazzo). Ví dobe, že ani Drá ani Medva nemají
potebného (aspo 81 m) ponoru, že nemá tolik penz, aby se k nim
skalnatou Albánií dostalo a je vyhloubilo, ví dobe, že tam zuí malarie
a bórou pobeží rychle bývá zanášeno, pes to stojí na svém. Sám
slavofil Scotus Via tor zrazuje Srbsku píkré jeho požadavky, po-
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ukazuje na to, že Rakousko má kolem 6 milion Srbochar^at proti

srbsk3'm 2— 2^2 milionm (i s obsazeným územím^ tedy zapnítajic

k tomu ješt Slovince, dvakrát tolik Jihoslovan, co Srbsko s ernou
Horou. Nemže tedy Rakousku nikdo, ani Srbsko zazlívati, že se proti

jeho soupeství brání: „upírajíc mu právo na adriatický pístav, opírá

se Rakousko o touž národnostní zásadu, které Srbsko mní se srnti

dovolávati". (Contemp. Rev. 1912, 12). Chodbou srbskou k moi
pes Albánii by samostatnost této byla znemožnna, a aby pipadla
Srbsku, o tom nemže býti ei, nehled k tomu, že by to pro Srbsko,

tam na výsost nenávidné, byl dar opravdu danajský, nebo Albánci

nepoddavše se po zlém za tolik století vojsku tureckému, tím mén
poddají ae Srbsku. Srbsko samo, dost neupímn, prohlašuje své trvání

býti závislým na njakém adrijském pístave; tak zlé to ovšem není,

ale že by mu cesta na moe šla k duhu, o tom není pochyby. ,,Kon-
tinentalismus" doléhá na Rakousko, jakožto velmoc, zajisté mnohem
tíže, než na p. na Srbsko, Švýcarsko; a nyní má si Rakousko ješt
ve vlastních skoro vodách nechati zíditi nepátelský pístav — tebas
jen obchodní zatím, kde samo jest v Adrii skoro jako v pasti, kdyby
Itálie 8 jedné a njaká moc s druhé strany uznala za dobré úžinu
Otrantskou uzavíti, jíž mu jde celých 22% vývozu a 18% dovozu
jeho. V zájmu Srbska budiž doufáno, že rozvážnjší strana tam nabude
vrchu a spokojí se dosavadní cestou po Dunaji do erného moe, po
pípad dalmatskou cestou k nkterému našemu pístavu, aneb, což po-

kládá se za nejvýhodnjší a nejestnjší pro Srbsko, pruhem, „chodbou"
(corridorem) k Soluni podél Vardaru jako hranicí mezi eckem
a Bulharskem. Solun má všechny podmínky svtového tržišt, jíž tu,

že v ohromné míchanici národv je tam ale 70% žid! Co chcete víc?

Na význam Solun i (Dráe) poukazoval již 1715 princ Eugen
Savoyský proti Benátanm. Rakousko již dloaho hledá obchodní cestu

k Soluni, ale nemže jí nalézti. Z týchže píin, z jakých Rusko do-

máhá se prjezdu Dardanellami, aby lostvo jeho nedeplo neinn
v erném moi, z týchže píin velmocenský pomr Rakouska vyžaduje,
aby mlo ješt jiný východ do šir3^ch moí krom úžiny Otrantské

;

za každé války s nkterou velmocí, které mají ve Stedomoí lostvo,
a to jsou skoro všechny, by jeho námoní obchod snadno mohl býti

úpln znien uzavením oné cesty na moe.
K námitkám o nevhodnosti albánských pístav pro vtší lostvo

poukazuje se na Terst, jenž prý též nebyl a vlastn dosud není vhodným
pístavem a jenom nespoetný-mi miliardami v nynjší jakž takž vy-
hovující stav byl uveden. To ovšem pravda, již nyní v Rakousku
uznává kde kdo, že tu spáchána velká hospodáská i vojenská chyba,

když ze samé nechuti proti slovanské Dalmácii její vzácné pístavy
zanedbávány a domnle italský Terst hýkán. A co do nákladu ne-

potebuje ovšem nikoho jiného nežli Srby boleti hlava proto, odkud by
vzali peníze na nevýnosnou dráhu albánskými skalisky a na nevdné
budování pístavu. Diplomacie však má proti tmto požadavkm snadnou
úlohu, jelikož je samozejmo, že nejsou vážn mínny tak, jak znjí,
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nýbrž tak, jak ukazuje pozadí jejich : obsazení Albánie s pístavy jest

na oslabení Rakouskíi; zdali v pozadí tom nalézá ae také Rusko, by
po pípad v nkterém tom novém srbském pístave mlo samo též

útulek a oporu pro své válené lod — nebo že by pístav dlouho

pouze obchodním nezstal, o tom neteba pocliybovati — kdož ví!

Albánie sama, pevahou mohamedánská, 8rbí'i neuzná, Itálie ani

Rakousko jich tam míti nechce, po právu váleném na ni celou ná-

rok initi nemohou. Není to krajina bohatá, ani obyvatelstvem ani

pírodou; na 90 tisíc ra^ pipadají jen 2*7 mil. obyvatel, celý vývoz
(dobytkáství) a dovoz obnáší jen 45 mil. K. Ale zatím i tak je d-
ležitá politicky i vojensky pro nevraživé sousedy a asem mže se

státi i sídlem zámožnosti, jako jiné ásti balkánské.

Rakousko se v tomto sporu odvolávalo a odvolává na starou
výsadu protektorátu nad katolickými Albánci,
tedy že by jako nemohlo pipustiti atd. Zlomyslní lidé vzpomnli si

pi tom na známé podobenství o zbohatlém strýku, který svým na-

stávajícím ddicm, dotud ne píliš o nj se staravším, najednou stal

se tak vzácným. Ale honny soit, qui mal y pense !
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Svdectví 3osefa Flavia o Kristu.
Napsal Dr. Tomáš Hudec. (. d.)

Že v díle Flaviov, pokud lze je v rukopisech a v citátech

finých spisovatel do minulosti sledovati, místo o Kristu se nalézá a

to v té form, v jaké je známe my, faktum toto musejí pipustiti a

také pipouštjí všichni odprci místa onoho. Interpolace bu celého

místa neb nkterých ástí vnm, kterou pedpokládají, mu sil a býti

provedena v dob ped Eusebiem. Hlavním, ovšem také je-

cliným dvodem z tradice, který ve prospch své hypothesy o interpolaci

mohou uvésti, je svdectví Origena, z nhož se zdá vysvítati, že

Origenes ješt onoho místa o Kristu v díle Josefa Flavia neml, že

tudíž interpolace okolo r. 200 nebyla ješt provedena.

Pi výklad perikopy u sv. Matouše 13, 55 o Jakubovi bratru

Pán, podotýká Origenes, že i Josef Flavius dává Jakubovi dobré

svdectví
;
pi tom pak vyslovuje svj podiv nad tím, že Josef tebaže

„neuznal Ježíše našeho za Mesiáše, xóv 'IrjaoOv i^jxwv o xaxaoegá^svo?

stvai Xpíatóv," nicmén tak krásné svdectví vydává spravedlivosti

Jakubov. — Druhé místo, potvrzující, že Origenes svedctví o Kristu

neznal, nalézáme v jeho knize proti Celaovi T, 47. Ponvadž Celsus

uvádl v pochybnost historinost zprávy o ktu Pán v Jordánu, uvádí

proti nmu Origenes všechny zmínky o osobách Nového Zákona, jež

u Josefa nalezl. Je to pedn zmínka o Janu Ktiteli (Starožitnosti

XVIII, 5) a pak o Jakubovi, bratru Pán (Starožitnosti XX, 9*. Tuto

druhou uvádí Origenes slovy: „6 o'aux6s "/.yJ.xo'. y- áTiíaxwv xw 'Irpoj

Hlídka. 7
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wu)c Xpiaiw, a tebaže sám (t. j. Josef) nevil v Ježíše jakožto Krista

t. j. Mesiáše." Tak Origenes nemohl by nikdy mluvit, kdyby ono

místo o Kristu u Josefa Flavia býval znal, nebo tam teme výslovn t

„Kristem (t. j. Mesiášem) byl tento." Jest-li však Origenes onoho místa

neznal, pak jest pravdpodobno, že jeho ve svém exemplái spisu Fla-

viova ani neml. Namítají sice obhájci pravosti, že Origenes etl spisy

Fiaviovy povrchn a nedbale, a že jeví neznalost též jiných událostí^

o nichž pece Flavius vypravuje, že tudíž není divno, když ani onoho

svdectví o Kristu neznal. Slovy svými nechtl prý Origenes nieho

jiného íci, le že Flavius se neobrátil ku kesanství, nýbrž že zstal

židem. Než a si Origenes Flaviova díla etl jakkoliv povrchn a jak-

koliv nedbale, pece jen je etl a znal, jak z uvedených dvou citát

patrno. Pak ale nemohlo naprosto pozornosti ujíti místo tak pekvapující,

tak význané a nápadné, jako jsou slova Flaviova o osob Kristov í

Tebaže tento dkaz vzatý z Origena jest jen argumentem ex

silentio a nemže sám zvrátit svdectví celé ostatní tradice, to teba

pipustiti, že mlení Origenovo je záhadným a tžko vysvtlitelným.

Pistoupíme-li k dvodm vnitním a sice tm, které jsme

oznaili jako formální, a zkoumáme- li, pokud mluví pro pravost i
proti pravosti, místa o Kristu, tu vidíme, že ani zde není takového d-
kazu, jenž by otázku pravosti definitivn a s naprostou jistotou rozhodl.

Námitky, které se uvádjí proti pravosti, jist nepostrádají váhy, zvlášt

nkteré; než obhájci pravosti dovedou na n uspokojivším zpsobem
odpovdti. Opt teba íci i zde, že dvody proti pravosti nejsou tak

evidentními, aby mohlo býti jimi svdectví rnkopisv a tradice zvrá-

ceno. Omezíme se tudíž na to, že uvedeme dležitjší námitky i od-

povdi, jimiž bývají tyto vyvracovány.

První a hlavní námitka tu je, že místo o Kristu porušuje-

souvislost a kontext vypravování Josefova. Ped tím totiž vypráví

se, kterak Pilát násilím vzal z pokladu chrámového peníze ku stavb

vodovodu v Jerusalem a kterak povstání žid, kteí se pro tu pí-

inu bouili, krvav potlail. Na to následuje místo o Kristu, po nmž
pokrauje hned spisovatel slovy: „V téže dob také druhé neštstí

uvedlo ve zmatek židy." Po té vypráví o události sbhnuvší se v chrám
Isidin v llím, naež teprve se dovídáme, jaké ono druhé neštstí

postihnuvší židy vlasn bylo : ponvadž njaký žid v ím od vzne-

šených proselytek lákal peníze pro chrám jerusalemský a sám si je

podržoval, tu Tiberius naídil následkem tchto podvodv, aby — jako

ped tím knží Isidy — tak i nyní židé byli z íma vypuzeni.
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Nazývali Josef vypuzení Žid z íma druhým neštstím, jest patrno
ze souvislosti, že prvním neštstím rozumí práv ono krvavé potla-

ení povstání v Jerusalem Pilátem. Usmrcení Kristovo, o nmž jest

bezprostedn ped tím e, nemže býti oním prvním neštstím
rozumno, tebaže nkteí, na p. Kneller, ^) pokoušejí se slova Fla-

viova v tomto smyslu "vykládati.

Tedy vypravování, jež u Josefa Flavia po onom míst o Kristu

následuje, souvisí bezprodstedn s líením, jež pedchází ped sv-
dectvím o Kristu. Slova, vztahující se na Krista, pirozený tok a sou-

vislost vypravování petrhnjí. To nasvduje tomu, že vlastn místo

o Kristu do kontextu nepatí, nýbrž že tu bylo pozdji interpolátorem

vloženo. — Tak mluví protivníci pravosti. Nkteí obhájci naproti

tomu, jako na p. Kneller, vykládají usmrcení Kristovo jako ono
první neštstí, na nž tu Josef naráží. Výklad tento však teba
oznait jako mén šastný, nebo ze slov samého Josefa není nikterak

patrno, že by v usmrcení Ježíšov vidl njaké zvláštní neštstí, po-

stihnuvší židovský národ. Je sice pravda, že Josef mluv o popravé
Jana Ktitele ve Starožitnostech XVIII, 5, zmiuje se i o tom, kterak

v lidu bylo rozšíeno mínní pipisující porážku Heroda Antippy ve
válce s Nabatejci práv zloinu spáchanému na Janovi. Že by však
Josef v usmrcení Kristov vidl píinu njakého neštstí pro svj národ,

to v textu samém není ani v nejmenším naznaeno.

Jediné pípustné vyvrácení námitky, že místo o Kristu petrhuje
kontext, jest pouze ono, které podávají jiní obhájci pravosti, že totiž

Josef jako na jiných místech tak i zde nezachovává pesný logický

postup, že jako jinde, tak i zde perušuje vypravování rznými vlo-

ženými poznámkami a anekdotami. Mluv o Pilátovi, i o Kristu,

který jím byl odsouzen k smrti se zmiuje, ale pouze mimochodem.
Ze tím od souvislého vypravování odboil, ani nepozoroval a ihned na-

vázal slovy o „druhém neštstí" dále na líení, které zmínkou o Kristu

byl perušil.

Další námitky proti pravosti jsou menšího významu. Je to pedn
námitka, že sloh a jednotlivé výrazy v míst o Kristu liší se jazy-

kovým rázem od slohu Josefova, jak jej známe z jeho spis. Na tyta

jazykové dvody klade draz hlavn vydavatel spis Josefových Niese.

Naproti tomu jiní, i mezi protivníky pravosti, na p. Gutschmid, shle-

dávají, že sloh i výrazy nesou na sebe ráz i barvitost ei Josefovy

*) Stimmen aus Maria Laach 1897 B. 53 p. 162.
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a Že tudíž interpolátor velmi dovedti napodobil svou pedlohu. Nej-

vtší draz klade Niese na slvko Kap' rjixív, pední z našich muž";
Josef prý píše pro Ieky a tebaže je židem, nikde nevystupuje jako

takový, ani se k židm neítá. — Teba však Josef skuten se snaží

psáti objektivn „O židech", „O židovském národu", pece na leckterém

míst z této objektivní role vj^padne a raluví pak o „našich" knihách

(Starož. VIII, 2 ; 6.), o „našich" svátcích (Starož. VIII, 3.) a pod. —
Tedy ani tento jazykový dvod proti pravosti svdectví Josefova nemá

nikterak skutené dkazné síly.

Ješt menší váhu mají dv další námitky, jež Niese uvádí. V prvních

knihách díla O válce židovské podává Josef struný pehled židovských

djin a událostí, o nichž ve svých Starožitnostech obšírnji pojednává.

Když však na píslušném míst ve Válce židovské mluví o prokuratue

Pilátov, tu nezmiuje se ani slovem o osob Kristov. To jest první

z tchto námitek. — Další zní : Ped jednotlivými knihami Starožitností

nalézají se dosti obšírná udání obsahu, která dle novjších pátrání po-

cházejí již z druhého století. Ani v tchto obsazích a sice ped XVIII.

knihou není ono místo o Kristu uvedeno. — V obojí této okolnosti

vidí Niese nový dkaz, že v nejstarších rukopisech ped dobou Euse-

biovou místa o líristu nebylo.

Než ani tyto námitky samy o sob nemohou nieho dokázati. Ob-

hájci pravosti místa o Kristu mohou vším pravém poukázati na to, že

ve Válce židovské je také celá ada jiných událostí pominuta mlením,

o nichž Starožitnosti vypravují ; a dále, že ony obsahy ped jednotli-

vými knihami nikterak nevyerpávají celou látku v té které knize

obsaženou. O píklady a doklady pro toto obojí své tvrzení nemají

obhájci pravosti žádné nouze.

Z eeného jest patrno, že i mezi dvody vnitními a sice for-

málními, podobn jako mezi dvody vnjšími, nelze nalézti takové

námitky, kterou by podvrženost svdectví Josefova o Kristu mohla

býti na jisto postavena.

Zbývají nám ješt njni dvody vnitní, vzaté z obsahu samého

místa, o jehož pravost se vede spor. (O. p.)
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Z djin msta Loštíc.
VÁCLAV Kubíek. (. d.)

Maje takto žádoucí úrok zajištn, zaal Unov se domlouvat

8 panem Jindichem Podstatskýra, z ehož uzrála kupní smlouva
zavená v úterý po nedli kvtné dne 21. bezna roku 1581. Dala se

v samých Leštících a sice v dom Jana Dvoáka toho asu rychtáe,

mšana na ísle 53, snad proto, že tsná sí sousední radnice nestaila

pojmouti všech súastnných. Byli pítomni krom prodavatele pana

Jindicha Podstatského a vyslaných pana purkmistra a len mstské

rady unovské jako smlouví obou stran páni Litvín Špetle

z Prudíc a na Haitunkov, Václav Ahník z Kešic, panský

editel šternberský, Alexander Felderndorfer zBorotína a

na Borotín a Joachim Skalický ze Skalice, editel panství úsov-

ského. Z oban loštických zejména purkmisti Jan Vita a Lorenc

Šttina, rychtá Jan Dvoák, konšelé a zástupcové obce Václav Hošek,

Matj Stílenský, Jií Cibulka, Jakub Piklopil a jiní.

Kupní cenu 12.000 zl. mor. ili 6000 kop groši eských už

dív ujednanou ml Unov dle smlouvy zaplatiti na dvakrát : polovic

za msíc o sv. Jií pi postupování msteka, ostatek s pololetním

úrokem o sv. Václave na podzim. Lhtní nedoplatky z panský^cb

kdysi dom námstních . 64, 65 a 66, ze zahrady . 90, ze dvora

díve panského . 88 a jiných dom mají se ron klásti od dotyných

držitel panu Jindichovi. J) „Proti tomu zase kterýmž on peníze

gruntovní dlužen pozstává, ty také aby každého roku na práv
Joštickém pokládal a komu co spravedliv náleží platil," dluh}' pak

sirotí, obecní a jiné všelijaké bud" svoje vlastní nebo po zesnulém

bratru Prokopovi má prodavatel vyrovnat ješt letos o sv. Václave.

Vrchnosten s ký c h ú r ok 2) svatojirských a slepic má polovice

pipadnout panu Jindichovi, polovice zstat pi Lošticích, aby s nimi

Unovští naložili dle libosti. Páni Bitovští ze Slavíkovic, držitelé

sousedního statku Doubravice budou míti podle dívjší smlouv}' na

') Pi prodeji tchto realit byl totiž od kupitele složen pouze vtší nebo meuší

závdavek, ostatek kupní ceny zstal na grunt a splácel se ron bu(T pi sv. Jií nebo

pi sv. Václave. To byly peníze vrunkové ili gruntovní.
*) Vrchnostenská inže z domu a z panských tvrtí.
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dále právo, lámati v hoe pední, eené „v Loužku", kámen ke svým

potebám totiž „k stavu opravování, však braním a odvážením týhož

kamene aby se lidem loStickým na vobilí i v rolích žádné škody ne-

dalo." ') Listy všechny, svobody a nadání, kteréž by se na msteko
LoStice nebo na mlýny, stavy a eky vztahovaly, má pan Jindich

odvésti pánm unovským pi postupování msteka, avšak „jestli

žeb3^Loštitíjaké nadání a obdarování mli, pitom z-
staveni bej ti mají." List správní na statek a msteko Loštice

má prodavatel purkmistru a rad msta Uniova „celý a dokonalý

s peetmi" odevzdat v šesti nedlích po sv. Jií. Výlohy od vkladu

do desk má pan Jindich s Unovem zaplatit spolen rovným dílem.

O panské hrobce pro roiinu Podstatsk3'^ch v loštickém kostele

jak si ji byl pan Jindich vymínil ješt roku 1571, není v této smlouv
už zmínky. Též o ece od „Kamenných mostu" k dolskému stavu, jež

byla dosud v užívání vrchnosti búzovské, písemn nic nepodoteno, jen

po petení smlouvy vyjádil se pan Podstatský, „že by bylo škoda tej

eky, ab}^ se lidem loštick\'m pronajíti mla, že by oni ji pojednou

protože jest rj^bná vyhubili a že té eky mšané uniovští sob pro

pohodlí v pokoji zanechati mohou."*)

Za deset dní potom v sobotu po slavnosti velkononí dne 31. bezna
stanovena písemn dívjší ústní domluva msteka Loštic s Unovem,
dle níž se obec zavázala položit nastávající vrchnosti za ti nedle na

kupní cenu 1000 zl. mor. hotov a 300 zl. ve tech lhtách roních

vždy o sv. Jií pona rokem 1582. Místo dosavadních 576 zl. vrchno-

stenského platu v penzích a dávkách pírodních se Loštice uvolili

platit ron plných 600 zl. mor. pololetn o sv. Jií a sv. Václave

a „takový plat každého pololetí pi terminech jmenovaných rychtá

loštický vyberouce v dobré široké minci, totiž na tolaích a groších

eských zoupln pánm unovským odvozovati a vyísti povinen bude."

') Roku 1464 vtluje Hynek z Rokytnice Janovi ze Slavíkovic ves Doubravici

s místem bývalé tvrze a lesem slov iLula*. Desky zem. olom. XI. . 23. To snad
byl pozdjší »Loužekc loStický.

'') Smlouva na pergamene psaná je v mst. archive unovském. "^Jsou na ní vy-

tisknuty tyry malé peeti smlouv.ch hoe uvedených bez vosku. Na rubu pipsáno
pozdjším písmem : »Smlouva aneb contractus emptionis et venditionis z Panem Pod-

btatskýia o miesteczko Lo8stice.« Ve vt »jestliže by Loštití . . .« spoívá veliká pr-
kazní síla pro loštické svobody a byli by jí LoStiótí v pozdjších sporech mnohokrát se

zdarem užili, neznali však znní smlouvy, protože ji UnovStí peliv chovali

pod zámkem. Z té píiny se v Lošticích nezachoval žádný opis její.
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Nepesný dosud seznam, podle nhož by se ten plat ml vybírat, má
loštický úad dm vedle domu pesn stanovit, sepsat a vydat Unovu. *)

Když takto písmem a peetí obojstrann bylo všechno zajištno,

mohl se bez pekážky státi poslední úkon, slavnostní postup m-
steka z poddanství pána búzovského v ruce unovských pán. Bez-

pochyby v nedli o sv. Jií roku 1581 obyvatelé Loštic s úadem od

nové vrchnosti nov sazeným v ele, 2) skládali rukou dáním slib pod-

dannosti vyslancm z rady msta Unova jakožto nové vrchnosti. Byl

to den jistotn dvojnásob svátení : po dvaceti letech neklidu, rozepí,

soudv a nevole s vrchností panskou zasvrtly dvodné nadje v lepší asy.

Jak se od té doby utváely vztahy mezi novými pány a poddaným

mstekem, jest hodn obesteno temnem, z nhož prokmitá jen nkolik

svit. Jisto, že hned tímto rokem, ne-li snad už díve, židé, jichž

nerušené pibývalo, byli vedle obce kešlíanské obcí samostatnou.

V pátek ped sv. Maí Magdalenou kupuje obec židovská od Zalmana

Benešova místo — snad k postavení obecního domu — za 21 hiven

velkých. Sbor nic i ili školu mli v Lošticích už nkolik let ped
tím. ^) Úad pozstávající z fojta a dvou písežných konšel sázel jim

ron Unov. Pro židovské zápisy, jež dosud se daly do knih mstských

vbec, poízena téhož roku zvláštní „registra obecní židovská",

jež jináy šlovou „knihy židovské". Vedl je však — aspo první as
-— úad obce kesanské.*) Ke dni Všech svatých roku 1581 te se

tam smlouva mezi Lorencem lazebníkem a obcí židovskou, že má do

roka židm láze topiti 15 krát a židé jemu mají dáti 6 zl. „Na

to jsou jemu dali 1 zl. a pi sv. Jií 2 zl. dáti mají a když jim dotopí

15 krát pi sv. Václave ostatek. A na to jsou sob s lazebníkem vrub

•) Smlouva bez udání kde byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, k nimž pi-

tisknuty peeti msta Unova i msteka Loštic. Originál unovský prý je v mst-

ském archive unovském {Houdek, Loštice p. 41), ale nenašel jsem ho tam. Ori-

ginál loštický ztratil se obci loštické za rebelie v letech 1620, zachoval se však

v nkolikerém opise; jeden z nich též v mstské knize sv. XI. na str. 5G1 (archiv

c. k. okr. soudu v Mohelnici).

-) Jména nových purkmistr, deseti konšel a fojta Samuele Boroviky ítou

se poprvé 17. dubna 1581, sadil tedy Unov nový úad v Lošticích už ped sv. Jiím.
s) Roku 1571 te se v zápisech »David žid školní«, roku 1581 prodává se dm

>podle školy židovské*.

*) Svazek XXX. knih mst. v archive o. k. okx-esního soudu v Mohelnici:

> Registra rychtáská pro zapisování vSelijakých dobrých i zlých vcí neb se tak sluSí.

Registra obecní židovská, založená za ouadu Samuele Boroviky, toho asu rychtáe

msteka Loštic, do kterých se zapisuje všelijaký kup a prodej anebo pijímání základu.

Letha Pán 1581.

«
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uinili." Místo koení a jiných dávek pírodních, jež díve odvádivali

židé búzovskému pánu, platili nyní Unovu 13 zl. mor. ^)

Obec kesanská platila do vrchnostenského dchodu rcQ&
600 zl. mor. úrok svatojirských a svatováclavských. Co díve pímo
vrchnosti platívali hrníi od braní hlíny masnické, várení mšfané-

od vedení vody do pivovaru, držitelé tvrtlán kd^^si panskj-ch, nájem-

cové ek a majitelé dom, to plynulo nyní do pokladny obecní jakožto

píspvek k povinnému platu vrchnostenskému. Dávky pírodní,
z nichž dle znní smlouvy kupní se ješt roku 1581 odvádly slepice^

díve též obilí ze „starých tvrtí" Haugvicových, hrnce od hrní^,

pepouštný lj od ezníkv a vepový dobytek od obou mlynáj pro-

mnny na týž úel v penžité. A sice platilo se úhrnem ron z dom
kesanských a židovských 164 zl, nájemného z eky dolní 5 zl. 3 gr.^

z eky horní 8 zl. 23 gr., od braní hrníské hlíny 13 zl., z jatek

eznických po 4 zl. dohromady asi 24 zl., od obce židovské 43 zl.

16 gr., ze tvrtí starých 97 zl. 6 gr., z nových 60 zl., z pivovaru asi

3 zl., z mstského mlýna místo vepv a nájemného „z dola" a z lázn

asi 158 zl., celkem tudíž nco pes 576 zl. Ostatních 24 zl. skládalo'

se pokaždé sbírkou. 2)

Kdy a kterak mýto ješt koncem roku 1572 pi prodeji Loštifr

vrchnostenské pešlo v majetek obce, je záhadou. Oba mlýny
obec koupila: „dolský"* nkdy kolem roku 1580, kdy majitel Jan

Vlek byl už mrtev — mstský mlýn o nco pozdji. Roku 1590^

slov už obecním. Právním majetníkem lesa bývala dosud búzovská.

vrchnost; sousedé loštití užívali ho však k palivu a ke stavní. Tct&
užívání ponechal Unov obci nerušené dál, zstavil si jen

právo, dosazovat hajného a zavazovat jej písahou. »)

') Dle register unovských z let 1595 a 1600. inže oclnanné bylo dle obecnícb

register loStických roku 1650 — 43 zl. 16 groši.

') Tyto položky sestaveny dle záznamu z roku 1650 v knize mst. XI. fol.

651—560. Že se i sbírkou skládalo na vrchnostenský plat, vysvítá z »obrany práv

lofitických* r. 1697. kdež se uvádí, že do oncb 600 zl. »tém vecky naSe msteka
užitky vtrousiti, ano i ješt obzvláštními sbírkami dokládati musíme. e

*) Jenom tak dá se vysvtlit, že les díve pansky pešel v majetek obce.

Píklad, že obce užívaly panského lesa, jest bez potu. Tak teba biskup Dtich
Kromižan&m postoupil roku 1290 právo, užívat voln lesa smrem k Halina

(Cod. dipl. Mor. IV. 368.). Búzovtí páni Heralt a Jií, bratí z Kunstatu prodali kolen>

roku 1412 dvfir v Sudicích a pidali ke dvoru vn, »aby sob rubali dev dosti

v našich lesích ku palivu i k stavení, kdež jim našimi úedníky ukázáno bude.«

(Cod. dipl. Mor. XIV. 157.) Tovaovští smli, jak vysvíní z listiny Vilém*
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Podobn bylo s ekou. Kdežto dív užívali sousedé lostiú

eky jen od cihelny u nynjší Vlice po hranice moravianské a sice

za plat do dchod búzovských, ponechal Unov eku celou od

„Kamenných most" obci mlky beze zvláštní inže vrchnostenské-

jakožto ddiný majetek. Vyžádali si jen od Loštickýcb, aby svou

vrchnost „každoron podle zdvoilosti jejich k postním asm a ob-

zvlášt k suchým dnm nco rybami íními obmejšleli.''^)

Na kousek eky pod „Kamennými mosty'** inil si nároky bývalý"

pán msteka Jindich Podbtatský. Akoli pi smlouv roku 1581 se

vyjádil o ní, že patí Unovu, tvídil nedlouho na to, že si ten kousek

byl vymínil k zámku Bouzovu hned pi prodeji Loštic roku 1571 a že-

Loštití neprávem v ní lapají ryby. ^) Na jeho phon o té vci podaný

v podzim po prodeji Loštic odpovdl Unov pi následujícím soudu,

zemském žalobou, že loštické obci neplatí 200 zl., jež byl dlužen po-

zstal nebožtík bratr jeho Prokop »), a že podle smlouvy neodevzdal

dosud listu správního. *) Ale stížnosti pro žádnou stranu a v niena

nemly výsledku kýženého. Kus eky od „Kamenných most" zstal

obci loštické, a si ji pan Podatatský pi prodeji Búzova následujícího

léta vymínil opt. &) O žalovaném dluhu nebylo vysvtleno nic a správní

list Unovským nedodán. (P. d.)

z Pernštýna r. 1504, suchá drva bráti z panských lesv od starodávna, ale ne bez:

opovdí úedníkv (Ugwitz, Z minulosti msta Tovaova p. 29) V Bystici nad

Pern štýnem užívali sousedé panského lesa krom myslivosti ra mírný plat. (Teno a,

Z pamtí msta Bystice n. P. p. 103). li. 1599 blolhotský pán Mikuláš starší Kobylka

z Kobylího obyvatelm vsi Hvozdeka »lesy a chrastiny obecní, kterýchžto od staro~

dávna užívali, žádného aadání nemajíc,* osvobozuje »aby jim takové lesy a chrastiny

od budoucích držitel tejž vsi Hvozdeka odjaté nebyly* (Selský archiv V. p. CCLIX.).

Užívati smlo se pravideln k vlastním potebám, nikoli na prodej
(Cod. dipl. Mor. III. 211. IV. 249. 321. Vlastivda, Okres blanský 45.). Takový asi

byl vznik a pvodní rozsah lesního práva v Lošticích.

*) Tak stojí ve 4. lánku smlouvy z roku 1674 (Houdek, Loštice 49), ale rybní

dávka zde položená byla jist staršího pvodu, bezpochyby hned z roku 1581.

») Lapali tam ryby 17. srpna 1581. Ph. olom. XXX. 305.

*) Ý Prokop dlužil ten obnos lotickým židm. Poznovu stžovali si Unovštá

o tOBŽ vc roku 1585. Potom teprve dovodil pan Jindich, že židé za ten dluh dostali

Hž 50 korc rži. Pfíh. olom. XXX. 383. 464. — XXXI. 106.

*) Ph. olom. XXX. 364.

') Vymínil si »eku pod .Kamennými mosty* až po stav nad Vítkovým mlejueia.

jakož i opravu na dvou lovích ve vsi Žadlovicích. Desky zem. olom. op. XXIX. 27?..
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rnojžíš a stard flrabíe.
Dr. AUGUSTIX ŠTAXCL. (. d.)

I to pipouštíme, že v^h-azy, vj-skjtujíci se v hlav 17. Exodti,

liicí boj žiil s arabskV-m kmenem, 54a nhož Mojžíš ml ruku vzta-

ienou, jsou astrahi- symbolické úkon}'. V astrální theologii mají však

význam nesmírn úzký, který se teprve rozšiuje a prohlubuje v ná-

boženskj-eh názorech Mojžíšovj^ch, Jak úzký- jeit na p. pojem „trn

Jahvv", rozumí- li se jím, jak v astrální theologii toho teba, plný msíc,

který jest hned tiarou, hned dlážkou Boží! Ale pojem tento se rozšíí a

obáah jeho se prohloubí v tom okamžiku, když vidím v Jahvovi pvod
všeho bytí. A tento nov}^, bohatší obsah do starých forem vpravil

Mojžíš ne ze sebe, nýbrž ze zjevení Božího.

Hlava 18. v Exodu nechá nás nahlédnouti do obsahu slova káhin,

jimž dle Bible b}-! Jétro. Týž pichází k Mojžíšovi s jeho ženou a

obma syny. Mojžíš pedeslal z Egypta ku tchánovi ; vdl tedy, kam

s lidem potáhne a vdl také, pro tam potáhne, je to svatyn Jahvova.

Jetro b^-val jí na blízku a ml smysl a pochopení pro zjevení Jahvovo,

to je zejmé ze chvály, kterou Mojžíš jvi vzdal, uslyšev jej vypravovati

o všech zbhl3^ch, podivnj^ch událostech. Jetro jest káhin, král, knžské

kníže, vrchní sudí a správce soud všech, to jest obsah káhin proti

léwi. A všecko to shledáváme v innosti Jetrov, jakmile k Mojžíšovi

došel. Jetro pozoruje obrovskou práci, kterou má Mojžíš pi soudní

správ lidu. Vidl, že Mojžíšovi a lidu nepostaila právní rozhodnutí

vládnoucí v Eg3^pt, ano že jim nestaila ani tradicionelní rozhodnutí

z doby praotc, zvlášt když nové a dležité otázky se ozývaly, o po-

mru k Bohu. To bylo to nové, jež Mojžíšovi hrozilo ztráviti všechny

sily, a kde jediné káhin Jetro ml už jakési své zkušenosti. Ty milerád

sdlil Mojžíšovi, jsou totožné, jimiž dnes ješt se spravují beduíni

v Arábii. Ale káhin Jetro nemyslil, že by zkušenosti jeho staily už

pro všecky nové pomry lidu israelského k Bohu ; odvážil tím jejich

dležitost a jen tyto chtl nechati vyhrazeny takovému duchu, jako

byl Mojžíš. Docela dobe lze z toho souditi, jak káhin Jetro rozuml

Zjevení a jak je dovedl oceniti, a ze všeho plyne doznání, že staré

formy b}'!}* tak upraveny, že mohly pijmouti bohatý obsah nový.

Není u káhina Jetra náboženského fanatismu, vyvrajícího z vášn,

u nho jest hluboké pesvdení o stávající pravd, jež jest však
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schopna vzrstu a sesílení. Jetro jest velký a ušlechtilý duch, vycho-

vaný v tajemných svatyních arabských, jež uchovávaly základní ctnosti,

. na nichž se mže daiti Zjevení.

Pišel tetí msíc po východu žid z Egypta a sice prvý den,

kdy se zástupy židovské utáboily u svatyn. Z arabské chronologie

jest nám už známo, že po dvou msících vždy 3 pestupné dny se

vsouvaly a tyto dny b^dy zasvcen}'^ oist a zdrželivosti. A ku podivu !

I v Exodu 19, 10. 11. teme výslovn, že Jahve káže, aby se židé

po dva dny oistili, vyprali své šaty, ponvadž tetího dne zajde Jahve

ped oima všeho lidu za horu Sinai. Posvátná hora musí býti ohra-

zena a ohrady nesmí nikdo pekroiti.

Toto vše je dle znalosti arabského náboženského života samo-

zejmé; káže-li zde Jahve Mojžíšovi totéž vštípiti teprve židm, jest

vidti, že židé se zvyky arabskými už obeznámeni nebyli.

Arab se neodváží vstoupiti ve všedních šatech do svatyn, natož

v rouše cd cesty pokáleném. Nezbývá-li asu, svlee aspo obuv s nohou.

Svtiti hagg znamená však zdržeti se rzných požitk, sám korán

žádá aspo zdrželivost od žen a tato trvala ped islámem 3 dny. Mojžíš

žádá nco podobného v Exodu 19, 15. „Bute pipraveni na tetí den

a nikdo se nepibližuj žen."

Theofanii na hoe Sinai vysvtluje Nielsen zpsobem docela pi-

rozeným. Hlasy, jež se ozývaly s vrchu, jsou mu hlasy levit, kona-

jících obti a službu na hoe. Kouícím mrakem, zahalujícím horu, jest

mu dým vystupující ze zápalv, a blesky jím se kmitající, jsou mu pla-

meny šlehající z díví zápalného a planoucích obtí o novoluní. Obti
bývaly opravdu bohaté, tak obtoval kterýsi jihoarabský král najednou

40 býk. Když pak zavnly hlaholy roh, tu vyvedl Mojžíš lid dol
k hoe. Hlahol trub je dle Bible pvodu arabského, vždy Mojžíšovi

v zemi Madian se eklo: „Zrob si dv trouby ze stíbra kutého, abys

jich použil, kdykoliv svoláš lid." Arabské a hebrejské pedstavy se

nám vynoují, dle nichž o posledním soudu zavzní zase trouby, aby

naposled svolaly velké shromáždní lidu.

Tak vysvtluje Nielsen theofanii na hoe Sinai, pi níž Mojžíš

hlavní úlohu ml. V em tato záležela a jak se jí zhostil, nemžeme
dnes, neznajíce dosud rituálu arabského, íci. Písmo sv. nám o tom

nepraví nieho, jen slabou narážku mžeme postehnouti v hudb trub,

jež dle Exodu 19, 13. se lišila od zvuk roh. Pro to? Bylo to jakési

stídavé odpovídání? Dnes nemáme na tyto otázky odpovdi.
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Landersdorfer uvádí Nielsenovo mínní, ale nepisvduje mu,

ani my mu pisvditi nechceme. Je to jist velmi temné místo

v písm sv., k nmož nám výklad dáti mže jen tradice, a tato se

rozhodn neshoduje s domnnkou Nielsenovou. Nielsen myslí, že knží

anebo knz vyvolával z ukrytého místa pikázání Boží. Nepopíráme,

že uco podobného bylo v Assyrii a Babylonii a v Deut. i, 12. teme
výslovn: „Hlahol slov JeLo jste slyšeli, postavu však jste nevidli'*

a dle Deut. 5, 22. byl to hlas silný a mohutný, ale z toho uzavírati^

že by knží arabští to byli, kteí by byli desatero vyhlásili židm, jest

pec jen smlé, rovnž tak domnnka, že celá theofanie na hoe Sinai

není nic více než velká ob ve svatyni dle zpsobu arabského konaná.

Tradice ví o andlích, kteí neviditelní prohlásili zákon Boží, jak sám

sv. Pavel praví. A což nebyl Mojžíš pi uvedeném zjevení Božím

ohromen a zastrašen ? (2id. 12, 21 ) Mojžíš musil tuto býti svdkem
neho docela jiného, než co obyejn se konalo ve svatyních arabských,

pípravy a okolnosti byly snad totožný, ale úinek a výsledek byly

docela jiné a naprosto neoeKávané.

Theofanie byla však také píležitostí k úmluv mezi Bohem a

lidem israelským. Jak se dala, jest opt vzpomínkou na zvyky arabské.

Ex. 24, 4. 8. o tom jedná. Mojžíš obtuje býky, nejvý^znanjší

symboly msíce, tak milého a vzácného obrazu božstva. Ale Mojžíš

iní více. Kropí krví z obtních zvíat lid i knihu úmluvy
;

je to opt

zvyk arabský, jejž ješt dnes zastihujeme a který byl znám už staro-

vku, aspo Herodot jej ve svých djinách pipomíná zmiuje se

o Arábii.

Po dokonané úmluv je dovolena návštva svatyn, všem ovšem

nikoliv, nýbrž pouze 70 starším, ale ani tito nesmli vstoupiti do místa

nejsvatjšího, tam vstupuje pouze Mojžíš, Aaron, Nadab a Abin (Ex.

24, 9.), tedy Mojžíš a rodina Aaronova. Tato byla zastoupena nej-

staršími syny Aaronovými. Nikdo nemže popíti, že pro uvedené

okolnosti se vtírá otázka: Pro jen Mojžíš sml vystoupiti na místo

nejsvtjší, jaksi vyhrazené? Nielsen vidí hlavné v tchto okolnostech

doklad pro své mínní, že na Sinai byl arabský chrám, jenž se nedal

mysliti bez tajemného místa, kde Bh udílel vštby a kde rozhodoval

losem sporné záležitosti. Tam smí Mojžíš, ostatní zstávají pozadu.

Zjevení Boží na tomto míst vidné jest jist podivné. Diviš Kartuzián

8 ostatními vykladai soudí, že Bh se tuto zjevil v podob lidské na

sebe pijaté, a že celý ten zjev se udal pomocí andlskou, když andl
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se zjevil v osob Boži. i) Zjevení Boži toto vidli i Aaron a jeho nej-

starší dva synové i onch 70 starších a sice se jim zjevil Bh, a pc>d

ním bylo jeho dílo ze safírov modrých cihel (Ex. 24, 10.). Na ba-

bylonských poschoových vžích byl pedposlední stupe zhotovený

z lazurov modrých cihel, stupe pak nejvyšší oznaoval božství.

Místo jest opt hodn temné, tebas zase nepopírárae, že se v nm
ozývají nápady z astrální theologie. I ísla jsou posvátná, 3 z knžské
rodiny vystupují na horu, 12 oltáních sloup staví Mojžíš, 10 piká-

zání Božích se ohlašuje a 70 starších smí Mojžíše s knžírai dopro-

vázeti. Všecka tato ísla jsou posvcená v astrální theologii.

Do nejsvtjšího zahaleného soumrakem vstupují Mojžíš a Josua,

aby Mojžíš tam dostal desky zákona. Prof. Hilprecht, editel amerických

vykopávek v Babylón, našel v chrám v Nippuru archiv chrámový

obsahující 30.000 svazk, ^j Svazky tyto jsou hlinné cihly, do nichž

text ostrj-m rydlem vepsán jest. Nielsen soudí, že podobný archiv byl

i na hoe Sinai. Ex. 31, 18. aspo praví, že Mojžíš desky dostal ve

svatyni, Ex. 22, 16. zase dí, že desky byly prací božskou, psané rukoa

Boží. Popsány byly po obojí stran.

To vše se dalo o tetím msíci, který jest arabským msícem
ramadamera, msícem 40denního postu. A Mojžíš se postí též. Mohamed
ustanovuje tento pst výslovn vzpomíná starých zvyk arabských,

Mojžíš je asi znal a ve svatyni arabské je zachovávati musil. O tomto

postu dostal se mu také podrobný popis svatyn penosné, kterou ml
zhotoviti dle obrazu spateného na hoe. Skoro vše v této svatyni nese

na sob peet staré úcty k msíci anebo aspo jeho odlesku. Na
oltáích se pipevují rohy, jaké spatujeme na jihoarabských oltáích.

Eozmry, barvy kov, zkrátka vše souvisí s úctou msíce. Roucha
knží a plachty, jimiž ohrazeno bylo nádvoí, jsou barvy bílé, ze

stíbra jsou podstavce, na nichž spoívají stny svatyn. (o. p.)

') Dionysii Cartusiani opera omnie II. p. 41 C. Monstrolii 1897.

2) Nielsen p. 166.
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O bezdrátové telegraíii.

Napsal ANTONÍN Hrza. (. d.)

Aby bylo možno zízení tohoto použíti také k telegrafii, vsunul

do nho Dolbear misto niikrofonu obj^ejný klí Morsev a automatický

perušova proudový
;
použil dále pozlaceného draka spojeného tenkým

vodiem s druhotným vinutím cívky, ímž zmnil kapacitu kondensátoru

mezi drakem a zemí. Dolbearovo zaízení piblížilo se tedy znan
k úprav Marconim použité, pi kteréž bylo docíleno lepší výkonnosti

stanic následkem prodloužení vertikální tye, tedy auteny ili tykadla.

A. C. Brown pokusil se r. 1882 o bezdrátovou telegrafii z vlaku

do vlaku a ku stanicím v nádražích a napnul k víili tomu vodivý

drát kolem kolejnic. Ve voze pak, kde byla zaízena stanice pijímací^

upravil svazky drátu na zpsob cívek, které se za j'zdy pohybovaly

tedy na blízka slá'ého vodie a mly zachycovati variace proudové^

jak byly vzbuzeny v pevném vodii bu klíem a samoinným pe-

rušovaem nebo mikrofonem, a mly je sdlovati telefonu, jenž byl

s nimi spojen. K praktickému využití návrhu Brownova však nedošlo.

S lepšími výsledky inili pokusy v tomto odboru W. Smith, r.

1885 pak Edison, Gillilaud a Phelps, jichž zaízení bylo téhož roku

patentováno a také na tratích Chicago—Milwaukee a Chicago—^Sv. Pavel,

potom na linii Lehigh—Valley Railroad zavedeno, kde se dobe osvdilo.

Pokusy nemén zajímavými ohledn vzájemného úinku proudu

elektrického, procházejícího cívkami, dále se zetelem k jejich prmru,
pak k potu ovin a k ohmickému odporu, jakož i k potu Ampér
potebných k provozu tohoto druhu telegrafie, zabýval se r. 1892 C.

A. Stevenson ; zjistil pi tom, že k pekonání vzdálenosti necelého kilo-

metru bylo by teba dvou cívek, z nichž by každá musila míti devt
ovin z obyejného telegrafního drátu, o prmru cívky 170 m a síly

proudu 1 Amp, pi emž ve stanici pijímací bylo by bývalo teba

dvou telefon k vlastnímu pijímání znaek. Pozdji dal pednost

dvma rovnobžným drátm téže délky jako na cívkách, ponvadž
induktivní úinek proudu dal se zvýšiti jak rozmnožením ovin drátných,

tak i použitím tlustšího drátu, pi rovnobéžných vedeních však bylo

lze podobného zvýšení výkonnosti docíliti již pouhým sesílením proudu.

W. Preece studoval opt induktivní úinky dvou do délky na-

pnutých a se zemí spojených vedení, jimiž koloval proud, ímž chtl
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objasniti rozdíl zaízení tohoto vi úprav se dvma cívkami. Ukázal

tím opt, že psobení cívky indukní není ani tak závislo od potu
drátnýcli ovin, jako více od prmru cívek, nebo drát do délky

a obma konci se zemí spojený lze považovati za r zavený okruh

o velkém prmru. Složky proudové, cirkulující pdou zemskou, nebo

vodní vrstvou, tvoí tu hemisferoid a a již probíhají v pravidelných

i nepravidelných kivkách, možno si je nahraditi uritou výslednicí,

která jaksi uzavírá ideální okruh proudový. Poloha této výslednice dá

se zkusmo pibližn uriti. Preece praví, že pi délce vedení o jednom

stu metr leží asi v ICO m hloubky zem nebo moe ; ím delší vedení

a ím výše je položeno nad povrchem zemským, tím hloubji lze si

mysliti tuto resultantu.

Zaízení dle tohoto principu upravil Preece pi poruše pod-

moského kabelu mezi ostrovy MuUem a Obanem ve Skotsku a použil

k tomu sto Leclauché-ových lánk, kondensátoru a samoinného

perušovae proudu, pohánného motorkem ; k vysílání sloužil obyejný

klí telegrafní, k píjímání znaek telefon. Úpravy podobné používalo

se také k telegrafování mezi Lavernock—Pointem a Flatholmera.

Výsledky Preeceova bádání pimly Rathenaua k podobný^m

pokusm, pi nichž opt pišlo se k náhledu, že hlavní píinou zdaru

této telegrafie bez drátu jsou ne tak induktivní úinky proudu jako

spíše snaha jeho, vyhledati si k cirkulaci svojí vhodného vodie.

Rathenau tu tvrdí, že pi zavedení proudu do vodní massy, dje se

cirkulace jeho ve vod jak jedinou pímou linií, tak i etnými kivkami,

jež mají charakteristiku magnetických silokivek. Rathenau docílil

zaízením svým dohody na vzdálenost ty a pl kilometrv a mohla

prý se jiti i za tuto hranici, zlepšily- li se pimen dotyné pístroje.

Zmínný již Wilougby Smith telegrafoval aparáty zapnutými dle tohoto

principu z Fasnetského majáku do Crokhavenu v Irsku. Uložení

podmoského kabelu nebvlo tu možným pro znanou pohyblivost moe
a proto vedl Smith kabel z Crokhavenu, pokud to moe pipustilo a

nechal jej pak voln koniti ve vod; na Fasnetu pak upravil vedení

s oboustranným zakonením v moi. Jako pijímadla použil D'Arson-

valova galvanometru, k vysílání znaek pak zvláštního pístroje spoje-

ného toliko 8 deseti Leclauché-ovými lánky. Vzdálenost obou kore-

spondujících stanic obnášela skoro 13 km.

Geisslerovy roury jako pijímae elektrického proudu cestou

bezdrátovou použil r. 1895 Kitsee, kteráž rourka pi uzavení proudu
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zazáila. Kitseeovo ziízení, podobné úprav Edisonov, bylo skon-

struováno dle principu elektrostatické indukce.

Evershedv bezdrátový telegraf, zízený r. 1896, tedy

krátce ped Marconim sloužil ku sprostedkování zpráv z pobeží na

fitrážné lodi, uvázané k bojina v pístavech, s nimiž pro jejich pohyblivost

kolena míst jejich upevnní nebylo možným trvalé spojení kabelem.

Eversbed položil tedy kabel v okruhu kolem lodi, na lodi pak umístil

indukní cívku a sice ve smru její podélné osy, ku kteréž cívce

pipojil telefon. Byly-li nyní do kabelu vysílány impulsy proudové,

vznikly v cívce indukované proudy, na nž pirozen také reagoval

telefon, tikže klíem dávané znaky bylo lze sluchem dobe í ti.

Objevem Marconiovým r. 1896 vyzula se bezdrátová

telegrafie rázem z tsných dtských stevík a její vývojová linie

rapidn stoupla. Marconi, opíraje se o poznatky, pokusy a zkušenosti

pedchozích badatel, pravdpodobn pak asi nejvíce o výsledky

bezdrátové telegrafie Preeceho a pak Lodgeho, použil elektromagnetického

vlnní éteru, kteréž vlnní liší se od vln, které svtlo rozšiují, svojí

délkou, nebo jsou aspo miliónkrát delší vln svtelných. Z elektrické

jiskry, která vznikne výbojem i vyrovnáním dvou elektin (-]- a —
),

šií se totiž do všech smr v prostoru neviditelné elektrické vlny a

sice zpsobem oscilaním, to jest tyto vlny mají charakteristiku ochvv
struny, která smycem pejeta, kmitá sem a tam, až se znenáhla

uklidní. Podobn jako struna, smycem rozechvná, zvlní okolní vzduch,

kteréžto zvlnní slyšíme pak jako zvuk, uvede i jiskra ekektrická okolní

éter do vlnivého pohybu, kterýž pohyb arci smysly svy-mi postehnouti

nemžeme.
Ale na toto vlnní reaguje za to docela obyejný a jednoduchý

pístrojek, nazvaný íritr, také koherer atd., jenž pozstává ze sklenné

rourky, naplnné kovovými pilinami, do nichž vnikají z obou konc
<dva dráty, k nimž je pipnuto vlastní pijímadlo, pozstávající bu
z obyejného Morseova pístroje s píslušným relais, nebo telefonové

naslouchátko a místní zdroj proudový, zpravidla z obyejných lánk
galvanických pozstávající. Fritr, pokud nezasáhnou ho vlny elektrické,

zabrauje svým znaným odporem prchodu proudu z místní baterie

pijímadla; odpor tento však znan poklesne, jakmile elektrická vlna,

vyslaná do prostoru jiskidlem vysíladla, dotkne se jeho obsahu a oteve
tedy cestu místnímu proudu, na který neprodlen reagují aparáty

pijímací. Mechanickým nárazem pivede se pak fritr po každé znace
opt do pvodního stavu, aby mohl opt nejbližší vlnu pijmouti.
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Pozdji a sice r. 1902 zhotovil Marconi pijímadlo vln, které

pozstávalo z permanentního magnetu tvaru podkovy, který se otáel

zvolna kolem své podélné osy nad obloukem z mkkého železa,

jež tim bylo zárove magaetisováno. Aby vylouil ze železa hysteresi,

následkem kteréž toto zraagnetisování pokulhávalo a jednotlivé fase

pošinovalo, ovinul je nkolikrát drátem, jehož konce spojil s telefonem

;

vlivem elektrických vln, které tímto drátem procházejí, mizí hyste-

rese a okamžit nato následující v nm zmny síly magnetické psobí

v telefonu na membránu, která vydává uritý zvuk. Tímto detektorem

mohl Marconi telegrafovati z Anglie pes atlantický oceán do Ame-

riky
;

pístroj byl velmi citlivý a hlavní jeho pedností bylo, že

nepotebovalo se k nmu mechanického kladívka, aby jej od-

fritrovávalo.

Rzné systémy Marconiových stanic mají pijímadla i vysíladla

spojená se zemí, starší pak nebylo lze laditi na uritou délku vln.

Kruh ochvv jest otevený, t. j. prostor mezi jiskidlera není uzaven

vedlejším vodiem o menším vnitním odporu. Závr jiskidla sekun-

derním vinutím induktoria, kterého Marconi používá, zabrauje toliko

prchodu ochvv a psobí tedy pouze jako tlumi. Dávání znaek

dociluje se uzavením pes primérní okruhy induktoria klíem telegra-

fickým. Jiskidlo sdluje ochvvy své, povstalé vybitím se obou elektin,

pímo vodii vysíladla, tedy jeho tykadla. Také pijímadlo je oteveno;

elektromagnetické vlny picházejí do jeho tykadla, aby úinkovaly bu
na fritr nebo na detektorium.

Marconi zhotovil také stanice laditelné pro vlny rzných délek;

této laditelnosti docílil úpravou kondensátoru, jehož kapacitu bylo lze

mniti, y pijímací stanici použil fritru samoinn se odfritrujícího

(patent Solariv a Castelliv). Okruh, v nmž se elektromagnetické

vlny tvoily, byl uzavený
;
pevádly se tedy ochvvy výboj do

tykadla indukcí z okruhu primérního do sekundérního, s kterýmž

posledním bylo tykadlo spojeno.

Profesor Slabý z Berlína, který byl r. 1S97 pítomen

pokusm se stanicemi Marconiovými, zhotovil s hrabtem Arkem

aparáty na selektivní ladní elektrické. Jejich systém spoíval na

principu, jímž bylo možno vlny urité délky anténami zachycené pi-

nutiti k prostupu uzaveným vodiem pijímadla, pi emž bylo nutno,

aby délka tohoto vodie rovnala se tvrtin délky vlny. Bylo také

dlužno fritr umístiti na vrchol kivky intensitní, kde byl vystaven

nejvyššímu úinku napjetí elektrického. Všecky vlny zachycené anténou

Hlídka. 8
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picházejí sice k fritru, psobí však pouze ony, jež jsou zpsobilé

k vyvolání elektrické resonance.

Zárove se Slabým pihlásil profesor Braun ze Strassburku

svj systém k patentování
;
pi starší úprav použil vysíladla s okruhem

uzaveným, pijímadlo bylo otevené, pístroje byly laditelny ; novjší

souprava mla oba okruhy, tedy jak vysíladla tak pijímadla, uzavené.

Systém Lée de Forest — Smythe-v liší se od pedchozích

svým pijímadlem elektrických vln s úinkem elektrolytickým, které

je velmi citlivé a samo se regeneruje. Okruh vysílací i pijímací je

otevený, energie pevádí se do tykadla pímo ; v pijímadle trans-

formují se vlny elektrické na resonanní okruh neladitelný, znaky
poslouchají se telefonem.

Profesor Reginald A. Fessenden tvrdí, že pi svém

telegrafu pracuje s vlnami, které jsou jiného charakteru než vlny

Hertzovy; nazývá je vlnami éternymi, zpola uvolnnými. Používá

místo cívek indukních induktancí rovných, pímoarých, kterýmž

zaízením dá se jeho souprava laditi. Okruh ochvjný ve vysíiadle

i v pijímadle je otevený, délka vedení zemního rovná se tvrtin

délky vln. K pijímání vln slouží Fessendenovi bolometr, pístroj velmi

citlivý, který^ pemnou elektrické energie v teplo mní svj vnitní

odpor. Znaky poslouchají se jako u Foresta telefonem.

Mikuláš Tesla kombinuje dv nebo i více vysíladel s týmž

potem pijímadel, z nichžto vždy dv a dv se dají vzájemn laditi;

podmínkou je tu, aby pístroje v pijímadle souasn pišly k akci,

jinak vlastní pijímací aparát neuzave proud pro telefon nebo pro

psací stroj Morsev.

Mercadier-v telegraf vodí elektrické vlny podél hladin

vodních, aniž používá vysokých tykadel. Vysíladlem je tu velký

kondensátor, jehož jedna poloha je spojena se zemí, druhá jest isolována^

Kabíjí se induktoriem, za který-mž úelem je každá koule jiskíce

spojena s jednou deskou kondensátoru. Je-li kondensátor nabitý, vznikne

mezi obma jeho deskami snaha po vyrovnání obou elektin; snaha

tato pomine, jakmile v jiskidle jiskra peskoí. Zaniknutím tohoto

napjetí dá se podnt ke vzniku soustedných elektromagnetických vln,

tvaru kruhového, které opustivše kondensátor, rozšiují se podél

povrchu zemského. Pístroj je laditelny, ízením impuls jiskrových

perušovaem zvláštní úpravy. Znaky naslouchají se telefonem.

(P. d.)
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ndbožensko-mravní oíázkjj v krásném

písemnictví ruském.
Referuje A. Vezal. (. d.)

Na pd kesanství a pravoslavné církve byl vrstevník Tolstého,

jenž s ním jistý as souhlasil, pozdji však píke se rozešel, Nik.
&. L esko v, píšící též pod pseud. Stbnickij (1831—95), „nej-

nadanjší, vící izograf (malí svatých obraz) ruské literatury",

výborný znalec krásy starého náboženského malíství ruského. Svtový
názor Lesková, založený na hluboké víe a úinné lásce k bližnímu,

složil se v dtství a mládí vlivem okolí, jež ho nadchlo náboženským

citem a pravdou evangelia. Nábuženství ho vyuoval knz o. Alexej,

veliký pítel dtí, uící je pravd a milosrdenství. Úinná láska

k bližnímu a hluboký cit náboženský rozvíjely se v nm v kruhu

rodinném vlivem babiky a tety. Nezniitelným dojmem psobila na
v dtství událost štdroveerní, již pozdji vypravoval v povídce

„Zvíe". eledín Chrapoška velice miloval ochoeného medvda, jejž

ml uštvati k potše strýce Lskovova, on však medvda pustil na

svobodu, zaež ml býti hrozn potrestán. Byly však vánoce, a o.

Alexej vybízel všecky, by se modlili k nov narozenému Spasiteli,

mluvil o lásce k bližnímu, o povinnosti všem odpustiti, pítele i nepítele

potšiti ve jménu Kristov. Velá slova knzova dojala zatvrzelého

strýce, jenž neznal milosrdenství, maje je za slabost. Strýc zaplakal

i odpustil Chrapoškovi se slovy: „Ty's miloval zvíe, jako ne
každý umí milovati lovka. Dojal jsi mne tím a pedstihl jsi

mne ve velkomyslnosti". eledín obdržel svobodu, ba i „zvíe odešlo ve

svatém pokoji slavit Krista ..."

Dtské dojmy vnukaly Lskovu myšlenku, že život pedevším
potebuje dobrých lidí, „spravedlivou v", kteí i v nepíznivých

okolnostech zachovají mravní istotu, jsou ochotni a dovedou pispti
bližnímu ku pomoci nejen slovem, nýbrž i skutkem. Tato ochotnost a

dovednost initi dobré byly ideály N. Lesková. Lidé hodní, nadšení

praktickou láskou k bližnímu, plní útrpnosti s trpícími a sebeobtavosti,

vnukali mu lásku k životu, pesvdili ho, že žíti stojí za to, i nutili

ho k pemýšlení, jak by pomohl tm, pro nž takové svtlé osobnosti

— jako babika, teta Nelly, Golovan, otec Alexej — trply. Ideálem
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jeho zstala lí inná láska k bližnímu, již L. ml za nejlepší

prostedek k vyléení spoleenských neduh. Správn s Tolstým

poukázal Lskov na to, že zlo v život spoleenském pochází nejen

z nedostatku dobrých zaízení, nýbrž také z nedostatku hodných lidí.

Všeobecnými opateními a abstraktními theoriemi, a dobrých opatení

jest si páti, všeho se nedosáhne; tu nutná též praktická innost

intelligence a lidu, bez níž ani nejlepší theorie a opatení nepinesou

žádoucího prospchu. Idealista v povídce „Ovcebyk" (1862) byl

nadšen abstraktními theoriemi, pravdami evangelia, ale v život nedovedl

jich uskuteniti a smutn skonil život svj. Proto Lskov vida, jak

mnozí špatní lidé šedesátých let zneužívali dobrých forem obrození

k ukojení svých starých pud, kompromitujíce takto dobrou vc,

veliký úkol intelligence v dob reform, vystoupil proti nim a se

stanoviska mírného pokroku odsoudil v román „Není kam" (1864)

bezohledné nihilisty a nesympathické vdce pokrokového táboru, kteí

bud" hledali jen ukojení pud, nebo sice mli dobré úmysly, ale nedovedli

voliti vhodné prostedky, by je provedli v život. To vzbudilo u liberalu

hroznou antipathii proti Lskovu, jenž od té doby více se klonil ke

konservativnímu smru v ruské literatue. Kdežto liberální pokrokovci

velebili kouzelnou moc spoleenských zaízení, státních zízení, ponvadž

prý lovk za špatných pomr nieho dobrého vykonati nemže, Lskov
houževnat poukazoval ve spisech svých, že i za nepíznivých

okolností lidé spravedliví, nadšení úinnou láskou k bližnímu, dovedou

konati mnoho dobrého. Lidé ideáln naladni, naplnní ideálními

snahami, jen tehdy, když se vnují úinné lásce k bližnímu, nalézají

duševní pokoj, jako na p. Anna Michajlovna v „Pominutých", Ida

v„Ostrovianech" a stará knžna v „Zchudlém rodu", jež i za

nepíznivých okolností nevolnického práva vykonala mnoho dobrého.

"Úinná láska k bližnímu, ozáená náboženským citem, zstala

základem Lskovova duševního života. L. od mládí rád se obiral

otázkami náboženskými, zkoumal život náboženský v zástupcích

rzných vyznání, pravoslavného, rozkolnického, lutheránského, angli-

kánského, kvakerského, ochranovského i katolického, a to hlavn
se stránky praktické lásky k bližnímu. Nositele této lásky

hledal zvlášt v onom prostedí, jež povoláno projevovati lásku tu

životem svým a probouzeti ji hlásáním i píkladem u jiných, totiž

v pravoslavném duchovenstvu, v jehož prostedí L. rád dlel od

svého dtství, jež velmi dobe znal a jehož byl prvním historikem.

Ve skvostném román-kronice „Duchovenstvo sborového
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chrámu" („Soborjané" 1872) podal L. první skvlý obraz pravo-

slavného duchovenstva i lepších jeho zástupc v boji s nevrou, již šíí

polovzdlanci a asto podporuje svtská vrchnost. Život centrální postavy,

sympathického a energického protopopa Tuberozova, jest ustaviným

plnním pikázání lásky k bližnímu a bojem s tmi, již se posmívají

náboženskému citu lidu, jak to inil uitel Prepotnskij, nebo již plní

náboženské povinnosti bez hlubších náboženských motiv. Jak mocný

byl vliv jeho upímné a hluboké zbožnosti, o tom nejlépe svilí pomr,

jaký se ustálil mezi ním a jáhnem Achilou, statným kozákem, jenž se

omylem stal duchovním, ale zmnil se vlivem svého pedstaveného.

Popisuje, jak nkteí vzdlanci vytýkali Tuberozova nesnášelivost
k neve, L. rozhorlen volá: „Divím se, odkud vzalo se u nás
takové zuivé nepátelství anenávistkvíe? Pochází snad

ze snah po svobod? Ale komu pak je víra pekážkou v záležitostech

všelikých pokrok k vyhledávání svobody? Pro praví myslitelé
tak nemyslili?" Nevrec žádá svobodu jen pro sebe; a proto správn

dí mírný knz Zachariáš nihilistovi Prepotnskému, posmívajícímu se

zbožnosti matky své: „Máš-li ty právo, bys nevil, tedy matka je

pravé takový lovk, jako ty, a má právo viti."

Takových sympathických duchovních, prakticky prová-

djících p.kázání lásky k bližnímu, nakreslil L. více. K nim náleží

ideální knz otec Evanglov v jinak nezdailém protinihilistickém rom.

„Na nožach" (1870—71); otec Savva v povídce „Nektný pop";

biskup ve „Vladykov soudu", jenž zakroením svým nedovedl

odvrátiti ukrutnou kivdu, zpsobenou ubohému židovi, nicmén ji

zmírnil; zbožný metropolita kijevský Filaret Drozdov, a moudrý

metropolita moskevský Filaret Amíitatrov v „M alikostech života
biskupského" (1878); chybující, ale láskou k dobru a útrpností

proniknutý o. Botvinovskij v „Peerských anticích" (1882);

zvlášt však skromností a prvobytnou zbožností okouzlující o. Kiriak

v povídce „Na kraji svta" (1876, kdež autor ja-rn vyjaduje

myšlenku o spasitelnosti lásky k bližnímu, jevící se ne slovy, nýbrž

skutky. L. ústy osvíceného biskupa Nila vypravuje tu, jak nesprávné

jednají missionái, nutí-li píliš pohany, aby se dali jen poktíti, tebas

duch jejich k takovému dležitému kroku není dosti pipraven. Biskup

vypravuje, jak se setkal se zbožným mnichem o. Kiriakem, jenž jaksi

nesympathisoval s píliš horlivým ktním Zvrjan nkterými missionái

a nedovedl pochopiti tuto náladu zbožnéh) knze, až poznal, že

missionái ktí Zyrjany bez náležitého pouení o kesanství, tém
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násiln, z ehož církev užitku nemá, i až biskup sám v nebezpeenství

života byl zachránn pohanským svým prvodcem, jenž také slyšel

o Kristu, zstal však pohanem, neuvdomle „slouží všudy pítomnému

Bohu, jenž shora shlíží", a s nasazením vlastního života jako „andl

poušt" zachrání biskupa v snhové vánici, maje „zákon lásky" vepsaný

v srdci svém.

Namalovav tak celkem ržovými barvami pravoslavné duchovenstvo,

v umlecké perle, povídce „Zapeetný andl", uvádí nás mezi

sektae, rozkolníky, jimž policie odala i zapeetila starobylý obraz

andla strážce, jemuž dlnická artl pipisovala ochranu svého života.

Artl vyslala chlapce Levontije i starého Marka, by nalezli dovedného

umlce, jenž by zhotovil padlek, který chtli podstriti za pravý obraz.

Cestou setkají se vyslaní bojovní rozkolníci s pravoslavným nezlobivým

poustevníkem Pamvou, proniknutým duchem úinné lásky k bližnímu,

náboženské snášelivosti a útrpnosti, tak že pocítí k nmu sympathii,

mladý chlapec v jeho cb^-ši náhle umírá a starý Mark volá: „Pane,

osmluji se tvrditi, jsou-li v (pravoslavné) církvi jen dva takoví lidé,

jsme ztraceni, nebo tento jest nadchnut láskou". Bylo by se podailo

padlek postaviti místo pravého obrazu ; ale najednou s padlku
zmizela pee podivným zpsobem, a rozkolníci vidí v tom znamení,

že nelíbí se Bohu jejich náboženská odlouenost, i nabyvše lepšího

pojmu o Bohu, jdou vstíc novým dojmm, spojení s pravoslavnou

církví, jež nelpí, jak oni, na písmeni, form, ale je proniknuta duchem

kesanským. Velice vypouklá je též postava rozkolnického starce

Malachije v „Peerských an ti cích", jenž se nemže dokati

zahanbení svých nepátel a ví, že car pi otevení nov postaveného

mostu v Kijev požehná po rozkolnicku „dvma prsty" a tehdy nastane

hodina vítzství rozkolnikv. Lp tak na form, rozkolník tento hladem

moí vrného sluhu, jenž umíraje proklel rozkol a umrtvující

puntikáství . . . Vbec Lskov hledí dokázati, že boj proti rozkolníkm,

má-li míti úspch, nemá se vésti na pd slovních hádek, nýbrž na

pd úinné lásky k bližnímu, jíž rozkolníci uznají se pe-
moženými.

Kdežto Tolstoj pipisoval pravoslavné církvi zkažení pravého

kesanství a domníval se, že isté uení Kristovo je spíše u rozkolnického

lidu, Lskov nemiluje bojovných rozkolník, za to chválí tichost,

nezlobivost, primitivní zbožnost pravoslavného lidu, jenž veden církví

správnji postihl vnitní tahy charakteru Kristova, než jiná vyznání,

práv tak jako staré umní malíské na Eusi zachytilo zdaile velebnou
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prostotu výrazu Krista Boholovka, kdežto podle jeho názoru obrazy

západnoevropských umlc prý neuspokojují víry kesan v harmonické

spojení Boha i lovka v osob Kristov. Jest mu tedy pravoslavná

církev nade všecka vyznaní hlavn pro svou velebnou prostotu, ana

pedstavuje Krista vjemu zvlášt milé tiché, mkké, bezvášnivé nžnosti.

Lskov byl nejen dobrým znalcem a ctitelem krásy starého

malíství, proniknutého hlubokou nábožností ve víe pevných mistr,

nýbrž také znalcem starých legend a djin kesanských, jejichž

reprodukcí hledl šíiti své nábožensko-mravní názory, sympathisaje

zárove s moralisujícími proudy souasnosti, jež se objevily vlivem

Tolstého. Ve zpracování legend a „prolog" nepekrucuje tak

pravd, Kristem hlásaných, jak Tolstoj, nicmén však jím zpracované

legendy, jež v originále okouzlují svžestí a bezprostedností i prostotou,

u Lesková nevynikají psychologickými a dramatickými barvami, jsou

bez poetického pvabu a místy odpuzují moralisující šablonovitostí a

nechutným nadsazováním, jako když v „kŠašku Pamfalono vi" pedvádí

„hrdinu", jenž z lásky k bližnímu stal se šaškem a baví hetéry. Všude

tu však bylo jeho snahou, aby souasníci byli proniknuti duchem

prvotního kesanství, aby vdechli ducha kesanského v souasné

formy života, jež ovšem vynikají nad staré, aby se zdoko-

nalovali v sebeobtavé lásce k bližnímu. Takové náboženské

procitnutí duse starého vychovatele a zárove lidový pojem o osvobo-

zujícím vlivu všelikého utrpení poeticky vyjádeny v povídece

„Trápení ducha".

Lskov již pro svou pirozenou náklonnost k bezprostední tém
lidové zbožnosti a k mystickým náladám byl umlcem jen tehdy,

malovalli tuto skromnost a primitivní zbožnost starého ruského typu,

a proto umlecky nejsilnji psobí jeho positivní typy „nezišt-

ných," „spravedlivou v" a nejzdailejšími jeho hrdinami jsou osoby,

ozáené svtlem autorovy sympathie. Proto také zamlouvala se mu
formát, zv. „vánoních povídek", v nichž hojn srdenosti, teploty,

slavnostního svtla, veselé radosti, povznášející duši k výšinám nebes-

kým. Tu a tam mile v jeho povídkách psobil nezlobivý humor, za to

nemile se tenáe dotýká nepirozený, píliš hledaný sloh, sháka po origi-

nálnosti za každou cenu, po laciných effektech, blýskání se drsností

jazyka a nucenou trivialností obrat, nedostatek vkusu a citu pro míru

v obsahu i form, náklonnost ke hrubým karrikaturám. (p. d.)
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nové ndzorv; neurologické a psjjchologíe.

Dr. Karel ernooký. (. d.)

Prof. Dr. Em. Rádi v Praze uveejuje v asopise léka e-

ských 1911 další svoje práce výzkumné v tomto objru a ubírá ba-
kám gangliovým ješt více v^^znamu.

Ve vtšin pípad leží buky v plsti, jak praví, jako hrozinky

v kolái, buky prost vyplují mezery plsové. Jen v nkterých pí-

padech shledali histologové, že nervová vlákna tvoí košíky jakés

kolem bunk. Sousední košíky souvisejí sice spolu vlákenky, ale

hlavní massa vlákenek jest soustedna kolem bunk. Ale i tu se ne-

právem soudí, že buky mají vliv na uspoádání plsti, že jsou vlast-

ními jádry uzliny, nebo na mnohých místech nervstva jsou košíky

podobné, které však neobalují bunk. Z toho tedy, že gangliové buky
tak asto leží mimo plst, soudí prof. Rádi, že jsou z ní proto vy-

vytlaovány, že by v ní nemu pekážely, a že jen tam, kde nejsou

na obtíž, vstupují do plsti. (776.)

Uzliny mají pevný a uritý tvar, hranice plsti pak bývají ostré

jako ára. To dokazuje, že tato ást je zvláštním útvarem nervovým,

ponvadž gangliové buky, které ji obalují anebo jsou v ní rozptýleny,

nejsou její strukturovou ástí. Jest tedy pls vlastní uzlinou. Gangliové

buky pirovnává prof. Rádi k ruce na hodinách. Uzlina je nervový

útvar význaných obrys, vystavný bukami z plsti nervové. Tato

plst shlukuje se v uzlin v rozmanité struktury uzlinu charakterisující,

zvlášt v klubka i ve sloupky, anebo mívá význanou hustotu. Do
ní ústí a z ní vycházejí nervy. Dosud soudili neurologové, že záleží

jen na uzlinách a na potu vláken, která uzlinj^ spojuji. Naproti tomu

tvrdí Rádi, že pozoroval vlastnosti nervových vláken a shledal, že

nervové dráhy do nich vstupující a z nich vystupující jsou tak uspo-

ádány, že vlákna stejného pvodu ústí do uzliny zpsobem podobným,

vlákna rzného významu a cíle rzným. Liší se však již prbhem (867).

Ponvadž pak zakonením nervových vláken, charakteristickým

drahám nervovým, podmínna i vnitní stavba uzliny, možno mít za

to, že celková vnitní struktura uzliny (vrstevnatost, rozdlení v klubka

a p.) jest dána zpsobem, jakým se vlákna všech drah v uzlin

koní. Zákonitost v prbhu nervov^xh drah není rovnž náhodná.
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Jist všecbny tyto vlastnosti plynou z jakéhosi principu nám ne-

známého, který jemnou stavbu ústedí ovládá (807).

Výzkumy a pozorování prof. Rádla odnášejí se pedn k ústrojí

zrakovému, na kterém svoje nálezy dokazuje a vysvtluje.

Zrakový ústroj se nekoní fysikálním aparátem zrakovým, nýbrž

pokrauje dál a také sítnice, také ásti stedního mozku s okem sou-

visející jsou zrakovým ústrojem zvláštní stavby a jist též zvláštních

úkon (808). „Spíše než stroji pivšenému k parnímu kotli dala by

se souvislost nervstva s okem pirovnati k nástrojm dlník, kteí

mají úeln rozdlenu výrobu njakého pedmtu. Pedmt, který je

z poátku neforemnou látkou, prochází nkolikerýma rukama, nkoli-

kerými nástroji a nabývá uritjších a uritjších obrysu až vyjde

z posledního stroje hotov. Tu stroje k výrob nutné souvisejí jakous

ideou, která se i v stavb jejich projeví. Také v našem pípad stavba

oka a nervových ústedí, za nimi ležících, ovládána jest jistými spo-

lenými pravidly, která zajisté s jich neznámými úkony souvisejí."

Srovnáváním rzných oí živoišných dochází prof. Rádi k po-

znání, že všechna mají mezi citHvou vrstvou v oku a mezi mozkem

jedno neb nkolik ústedí nervových tím složitjších a tím etnjších,

ím dokonalejší je zvíe, kterému toto ústedí náleží. Zrakové uzliny

mají všeobecn tvar kulových segment, asi takových, jako sítnice

obratloviho oka, jenže nkteré jsou dutou ástí obráceny distáln, jiné

proximáln. Vlákna nervová procházejí aspo v pedních zrakových

uzlinách dvma smry k sob kolmými, postupným a píným. Vlákna

spojující uzliny spolu podobají se prbhem jak v rzných uzlinách

téhož zvíete, tak v uzlinách zvíat rzných.

Tato fakta dokazují prof. Rádlovi, že soubor zrakových uzlin

každého zvíete jest zvláštním orgánem význané stavby a dojista i

specifických úkon. (842.)

Vycházeje ze stanoviska anatomického nachází prof Rádi nejen

životní projevy v strukturách a tvarech, nýbrž pedpokládá tomuto

tvoení i zvláštní životní pravidla a zákony. Oi nejsou na p. v píné
ose do tla, nýbrž jsou vtšinou posunuty, tu více tam mén do pedu,

takže nerv zrakový jde šikmo do mozku a tím je dána píina ne-

soumrnosti. Této nesoumrnosti však, jak praví, nelze jinak vysvtliti,

než že jakýsi neznámý princip nutí dráhy nervové, aby vyboovaly

z prostých smr, v jakých by dle našeho oekávání mly jíti, že se

zrakovými uzlinami uskuteuje nco, co jim brání, ab}^ byly k sob

orientovány soumrn, že se v uzlinách tch nco déje, co by se díti
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nemohlo, kdyby jejich vnitrní struktura byla symetrická. Domnívá se

proto prof. Eádl, že zrakové uzliny „eší njaký zvláštní nám dosud

neznámý úkol." (884.)

Tuto autonomii nervových uzlin ozejmuje mu ješt více tak zv.

kaskádovitost nervových vláken. Má se za to, že nervové vlákno jest

útvarem podél osy stejnotvarným. Jeden jeho výbžek je práv takový

jako druhý. A nerv polarisován, piítala se tato polarisace buce
gangliové, která je na jednom konci vlákna. Rozdílu histologického

po délce vlákna dosud nikdo nenašel. Prof. Rádi však tvrdí, že nenašel

mezi bezobratlovými nikde nervového ústrojí zrakového, kde by nerv

ústil pímo do ústedí, do kterého míí. Všude se naped vlní a to

vždy tak, že všechna vlákna jednoho nervu se prohýbají v jedné

ploše, stojící pibližn kolmo na prbhu nervu. Ona se však nepro-

hýbají všechna stejn, zdá se, jakoby se kupila kolem jistého stedu,

ku kterému svými kaskádami míí anebo od kterého se jimi vzdalují.

Tyto kaskády jsou vždycky blízko uzlin, buto ped nimi neb za

nimi. Zraková ústedí obratlovc mají vlákna podobn seazena. Zra-

kové uzliny jejich mají podobný tvar i také kaskádovitost.

Dále zdá se krom známého kížení nervových drah, jak dvou-

stranného tak i jednostranného, prof. Rádioví dležitým initelem neu-

rologickým také délka vláken samých. Všechny dráhy nervové spo-

jující dv zrakové uzliny jsou tak stavny, že se v nich projevuje

jakýsi princip rzných délek. Zrakové uzliny jsou orientovány k sob
vesms nesoumrn. Také nervová kížení jednostranná jsou tak spo-

ádána, že vlákna téhož kížení jsou nestejn dlouhá. Kaskádovitá

vlákna docilují svým uspoádáním ped uzlinou i za ní rovnž ne-

stejné délky. Ponvadž nelze udati jiného vy^svtlení pro všechny

tyto zjevy a ponvadž všem je nestejnost délky nervových drah spo-

lená, soudí prof. Rádi, že tato nestejnost má význam jsouc samo-

statným stavebním principem zrakový^ch ústedí a majíc také zvláštní

význam fysiologický. (1040.)

Rámon y Cajal podal krom jiných svých theorií také výklad

kížení vláken. Všechna anebo skoro všechna, kolik jich v ústedí je,

ástená i úplná, jsou prý jen dsledkem kížení nerv zrakových.

Wundt pijal tento výklad a staví na nm nauky psychologické.

V této theorii Cajalov je však obsažena psychologická hypo-

thesa, že vci mimo nás jsoucí a nervstvo jsou dva úpln rzní initelé.

Pedmt vnímaný byl by dle toho úpln trpným proti ústrojí nervo-

vému, kterým reflekty a obrazy vnímané se pivtlují jakoby stává-
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jícímu obsahu psychickému, (Rádi mluví o obilí a mlýn.) Toto pontí

moderní psychologii již nevyhovuje.

Uexkiill pokusil se proto podati výklad mnohem lépe odpoví-

dající fysiologickému stanovisku psychologickému. Rozeznává ve smy-

slové innosti ti svty : vnitní svt zvíete (Innenwelt), daný jeho

anatomickou stavbou, vnjší svt zvíete (Umwelt), který je podmínn
jednak okolím, jednak organisací zvíete, které podle svých anatomických

a fysiologiekých vlastností a nadání reaguje pouze na nkteré vlivy

okolí, které jsou pak jeho vnjším svtem. Konen postehuje u zvíat

dokonalejších obraz vnjšího svta (Gegenwelt), kterým nazývá stru-

ktury v ústedním nervstvu, jakási tedy schémata vnímaného okolí.

Tímto výkladem pepíná Uexkiill proudy psychologických theorií

mechanistických a empirických i nativistiokých a subjektivistických.

iní vlastnosti psychické závislými ne V5'^hradn na pedmtech ani na

ústrojí, nýbrž vlastn na principech a plánech od obou rzných, in-

nost ústrojí jednak urujících i zárove psobení pedmt na n vy-

hraujících.

Naproti Cajalovi a vtšin neurolog, kteí tvrdí, že výbžek
každé gangliové buky je samostatným útvarem anatomickým i fysio-

logickým, že vodí tedy isolované podráždní, že podráždní jdoucí

jednotlivými vlákny sítnice a zrakového nervu jsou tak uspoádána,

jako jsou tyinky a ipky v sítnici, tvrdí Rádi, že anatomie nepodává

žádného fakta na oporu té myšlenky, že by podráždní šlo jen uri-

tými drahami a výlukou jiných. Cajalovy theorie nedá prý se užiti o

zvíatech bezobratlových. V hemiaféráeh velkého mozku samých není,

jak se zdá, rozmanitosti ganglií. Celá hemisféra jest asi jednou uzlinou.

Není tu aspo zetelných hranic mezí šedou hmotou jednotlivých lalok,

nýbrž celá kra jest jedna massa šedé hmoty. Ani ešení K. Brod-

manna o významu, který pikládá teprve sdružení bunk (Zellverband),

mu nevyhovuje.

Mezi jednotlivými centry v ke mozkové není ani toho rozdílu,

dle Rádla, jako mezi první, druhou a tetí uzlinou zrakovou. Velké

hemisféry zdají se býti jednotným orgánem, ze kterého však nelze

vyloupnouti drobnjších element. Velký mozek patí, jak praví Rádi,

k intelligentnímu bhu, jako kyvadlo k hodinám, jako nutná souást

stroje ke stroji celému. (985).

Ani fysiologové neobjevili dosud nieho, co by odvodovalo
hypothesu, že vnjší rozmanitost prostorová má prostorový korrelát

v innosti nervové. A není li této psobnosti prostorové, snad není ani
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jakostní psobnosti pedmt na nás. „My sami tvoíme pedmty, a

to elementární a neuvdomlou silou svých duševních a fysiologickýcb

vlastností."

Proto odpírá Rádi také Uexkiillovu výkladu o strukturách ústed-

ního nervstva. „Nelze mi však viti, že by byly možné v nervatvu

útvarv, odpovídací schematicky zjednodušeným obrysm vnjších

pedmt."
Ani vitalistické pedpoklady o tvarech životního psobení ho tedy

neuspokojují. „Prostor by nebyl prostorem, kdyby jeho rozmanitost

cosi nespojovalo v jednotu."

Co jest tedy to, co spojuje prostorné známky a kvality psychické

v jednotu ? Oko jest vlastností organisace živoišné a ne pouze na-

hodilou úpravou tla (729). Oi jsou skoro tak podstatnou ástí orga-

nisace živoišné, jako dýchací ústroj anebo jako svaly (730). Není

podstatného rozdílu mezí embryonálním vznikem oí u zvíat bezobrat-

lových a zvíat s obratly, jaký se shledává ve faktu, že oko obratlovc

se tvoí z nervstva, oko bezobratlovj^ch z pokožky (70). Až na málo-

které výjimky vzniká i oko zvíat bezobratlých v nejtsnjší souvislosti

s ústedím nervovým. Píina tvoení se a rozšíení zraku není ve

svtle samém, pokud jest fysikální energií, nýbrž jest v živých by-

tostech samých (654) A tu zase nejsou smrodatnj^mi jen ústedí ner-

vová, která je tvoí jako smyslové dráhy na podráždní svého druhu,

nezávislé na celé ostatní organisaci. Již Uexkíill tvrdí, že psobí ústedí

na sval, nýbrž i sval na ústedí. Pocit není vždy jen asovým násled-

kem nárazu okolí. Pocity vznikají také v drahách motorických. Psycho-

logický dj vnímání jest tedy svém prbhu vlastn opaný, tebas

jen z ásti, než jest obvyklé schéma nervového djství. — Telegraf

se svými stanicemi a oblouk reflexní. — (O. p.)
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Francisco Ferrer.
BoH. Kyselý.

Od té doby, pes to, že narodil se jí syn (zvaný Riego Ferrer),

oehládla láska a pomr se perušil, když Ferrer nemínil splniti daný

slib. Paní B. svila již ped tím Ferrerovi spravování svého majetku,

který mla uložený v Lyon. Roku 1906 žádala po ústavu zprávu

o stavu svého jmní a tu se ukázalo, že Ferrer již dávno celý obnos

vyzdvihl na základe plné moci, již si od ní vyžádal. Španlský agenty

na nhož se obrátila, ujišoval, že není obavy o peníze, které jsou prý

uloženy v bance barcelonské. Brzy na to pišly události, které mly
za následek proces a odsouzení Ferrerovo a peníze byly ztraceny.

Bonnaldová uchytila se v Londýn, kde skrovnými píjmy se živila

se synem ....

Stoupenci Ferrerovi ozvali se ovšem hned na obhájení „cti" svého

patrona. A pece nepostrádá základu vše, co svrchu eeno, nebo pi
projednávání pozstalosti Ferrerovy bylo piznáno právo Leopoldine

Bonnaldové a požadavek její vtlen na dm Ferrerv, zddný po

Meunierové.

Po Leopoldin objevila se po boku Ferrerov Šoledad Villafranca.

Pro charakter Ferrerv jest opravdu zajímavý fakt, že když za ped-
bžného vyšetování byl tázán, zda jest jisto, že Morral s onou slenou

ml styky, Ferrer slavnostn odpovdl, že tomu neví a že by k tomu

nikdy nebyl pipustil, „ježto by nco podobného bylo dívku znemrav-

nilo a bylo jí pekáželo v bedlivém plnní povinností." A hle, práv
tehdy byla již jeho vlastní novou „družkou", bez ohledu na povinnost

a mravnost !

Matka dvete podala sama redaktoru listu „El Liberal" vy-

svdení Ferrerovi, jakéž mu jist neslouží ke chvále : „Když má dcera

poala studovati na Moderní škole, mla nco pes 16 let. Ferrer byl

aspo o dvacítku let starší. A nebyl to tuze pkný exemplá mužné
krásy; byl sice silný a zdravý, ale konec konc vypadal pece stae.

Mluvila jsem s ním aspo tucetkrát a necítím se zavázána k nmu
vdností! Je to mrzout, jehož jsem nevidla nikdy se usmáti. A k tomu

starý lakomec. Nevím, k emu hromadí tolik statku. Vykládalo se, a

já tomu vím; že za událostí barcelonských zahrál si na burse, což

mu vyneslo hromadu zlata .... Ferrer je boháem, ale co z toho má
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Soledad? Kdyby se byla vdala za muže s njakými 6000 roních

reál, byla by si žila jako princezna. Mla by doma svatý pokoj a

nebloudila by te svtem, pronásledována a nenávidna lidem, jenž jí

pikládá nepímo odpovdnost za události, za které ona zhola nic

nemže."

Nelze ani íci, že vychvalovaná nžnost Ferrerova týkala se

alespo jeho dtí. Ani dcery Teresie Sanmartí, ani syn Leopoldiny

Donaldové nazakusili lásky otcovy. Poukazuje se ovšem na lítost, s jakou

ob starší dcery pijaly zprávu o tragické smrti otcov. To by však

svdilo o dobrém srdci obou dcer, nikoliv otce. Nejmladší dcera žije

s matkou v Rusku, druhá, Paz, vnovala se divadlu a žije v pomrech

skromných, nejstarší Trinidad je dlnicí, která tém zápasí s bídou.

Španlský noviná Juan de Beeon vyhledal ji ješt ped popravou

Ferrerovou v nepatrné útuln v Paíži. Nebyla právn doma, ale roz-

právná hostinská ze sousedství podala o ní zprávu víc než dostatenou,

ale neradostnou: „Ubohá Trinidad! Ted kdy neví ješt, jaký osud

stihl jejího otce, je v nemocnici; navštvuje tam své dti, tyletého

hocha a dvouletou dcerušku, které onemocnly na záškrt. Je v posta-

vení velmi stísnném ; muž, s nímž se zasnoubila, ji opustil a tak vy-

dlá si sotva dva franky denn v továrn na suchary." (Trinidad a

Paz vdaly se — asi civiln — v r. 1901). Hostinská ješt dodala:

„Nevím novinám, když mluví o velikém jmní jejího otce. Vidla

jsem ho tu ped nkolika msíci. Také posílal nkdy dopis, ale nic víc."

V té vkroila mladá, vyhublá žena nenehezké tváe, erných,

krásných oí a vlas. Byla odna chud a mluvila lámanou španlšti-

nou. Stžovala si, že obdržela od otce nesporé zprávy a že neví nic uri-

tého o jeho osudu, le co vyetla z novin. Sestra Paz prý žádala prou

milost u krále. O rodinných pomrech sdlila: „Jsme ti sestry. Já

mám 28 let. Nejmladší žije v Rusku s matkou, která se tam vdala za

Rusa. Paz žije tu v Paíži a vystupuje nkdy v divadlech. Já jí ne-

vidívám. Osud mj je velmi trudný .... Otec mj má prý tu v Paíži

velmi dobré pátely, zvláš bohatého poslance p. Jaurésa, který se ho

na veejnosti zastával. Snažila jsem se, abych se k nim mohla dostati,

ale nepodailo se mi . . . Mj otec zabýval se pouze mravním výchovem

mládeže a nemohu uviti, že by se byl zajímal o anarchistické pikle."

Tak smutn mluvila o lásce otcovské vlastní dcera Ferrerova.

Nejlepším však dokladem jest poslední vle jeho. Nikoliv ze zpráv

klerikálních, ale od nejvelejších pívrženc apoštola víme tyto po-

drobnosti : Ferrer odkázal každé dcei své po 6000 frank t. j. nej-



Francisco Ferrer. 119

menší obnos, k nmuž bo zákon zavazoval. Zárove však žádá po

svých dcerách, aby tch penz nežádaly, nýbrž aby se jich vzdaly ve

prospch díla, které založil, protože jmní své vdí si, Meunierové,

jež mu je zanechala na rozšíení svých ideí. (Pouze Trinidad podrobila

se požadavku otcovu; ostatní dv i Bonnaldová inily nároky na celý^

podíl podle zákonníku francouzského). Soledad Villafranca dostala ne-

patrný podíl na skromné živobytí. Pan Portet, jako vykonavatel závti,

má pispti dtem, kdyby upadly do nouze, zvlášt Trinidad. Ostatní

(i syn po Bonnaldové) neídí se prý jeho zásadami .... Rozumí se

takm samo sebou, že ctitelé Ferrerovi obdivují tuto záv pro ne-

smírné nadšení „pro vc", jíž ustoupiti musila i láska otcovská i láska

dtí. Ježto však Ferrer nevládl pouze zddným majetkem, nýbrž ml
z nakladatelství znané píjmy a dm po Meunierové nesl mu 36.000

roní renty, patrno, že ml dosti, aby mohl dostáti povinnostem svým,

jako otec opuštných a živoících dtí. Divn se vyjímá chvála, jíž

zahrnuje Ferrera Normandy, jenž píše takka náhrobní nápis „apoštola,

sladkého idealisty, pravého žáka Pestalozziho."

II. Meunierová.

Odkaz Arnošty Meunierové vyžaduje zvláštní sta, netoliko pro

velik}^ vliv, jakým pispl k revoluní innosti Ferrero^, nýbrž i

proto, že zp3ob, jakým si jej osvojil a jím vládl, vrhá jasn svtlo na

celé morálního cítní muže neblahého všem, kdož podlehli jeho sug-

gesci. A takovou obtí byla i Meunierová.

Popalme nejdív, jak líí Ferrer sám styky své s toato slenou

a kterak teba potom opraviti jeho autobiografii, aby odpovídala pravd.

V list „Espaa Nueva" píše Ferrer:

„Zajímavý pípad stal se mi s jistou dámou katolickou, apoštol-

skou, ímskou, horlivou až k fanatismu. Celý rok jsem se marn na-

máhal promluviti s ní o náboženství. Díky dve, jakou jsem v ní

vzbudil svou opravdovostí i spoleným naším zájmem o umní, cesty

a kulturní otázky, sml jsem si konen dovoliti rozmluvu, po jaké

jsem tolik toužil.

Pevnost, jíž jsem ml dobýti, byla strašlivá, i zavolal jsem na

pomoc filosofa Volney-e a podailo se mi, že jsem dámu piml ke

tení jeho „Zícenin Palmy rský^ch". Kniha ta ovšem uinila

prlom do hradeb, jak by ostatn rovnž byla psobila u každého.



120 BoH. Kyselý:

kdo ji bez pedpojatosti prote. Pjil jsem jí i jiná díla a zavádl

rozhovor o myšlenkách, jež v ní etbou byly probuzeny. Moje propa-

ganí úsilí pohnulo mne, že jsem ze svých úspor zakoupil právo pekladu

knihy Malverlovy „Vda a náboženství" pro pítele svého Na-

kensa. Kniha vyšla ve španlštin a první výtisk došlý z Madridu

vnoval jsem své uednici, mén sice fanatické, ale ješt daleko k ta-

kové etb nepipravené. Za nkolik dní poslala mi dopis, v nmž mi

vyítala mé snahy s onou knihou, kdyžt prý znám její názory. Zranil

jsem ]i prý v jejím nejhlubším pesvdení a proto knihu spálila..."

Tak se as rozešli, ale brzy se žákyn vrátila do španlských

hodin a odnášela si opt vypíijené knihy s výslovnou podmínkou,

aby nepojednávaly o náboženství, V afée Dreyfusov zaujal Ferrer

stanovisko pro zrádce, ímž pozbyl nejednoho pítele. — „Jako tém
všichni katolíci a reakcionái, byla i moje uednice proti Dreyfusovi.

Mluvilo se o afée a to byl práv mj cíl. Jak nezmíniti se tu o ná-

boženství ? Kterak se obejíti bez dohad a disputací ? Konec konc

:

dáma se pesvdila, že mám pravdu já, a od té doby jsem se neroz-

pakoval zjeviti jí celé své nitro, uvádje ji do svých ideí filosofických.

Tak jsem dobyl pevnosti, kámen za kamenem a vpravil jsem jí

své náhledy o kultu a knžstvu, ale její víry v záhrobí, v duši a

v Boha neodvážil jsem se ješt podvrátiti. Cestovala ráda a mnoho a

to s matkou. Po její smrti projevila pání vykonati cestu Španlskem

se mnou. Moje nevsta (Bonnaldová) nás rovnž doprovázela. Tak jsme

procestovali v prázdninách Portugaly, Anglii, Itálii a Švýcary, kde jsem

jí 24. srpna 1900 v 2enev prohlásil, že nemíínm déle žíti život sobecký,

vyhledávati zábav, když eká všude toUk práce pro neuvdomlé a

trpící lidstvo. Nabídla se, že mi pomže. Lze pedpokládati, že jsem

se snažil, se jsem byl, utvrditi ji v nenáhlé zmn názor. Když se

zmínila, že lovk pichází na svt s ideou Boha, dokázal jsem jí, že by

dít nikdy samovoln na ni nepipadlo, kdyby se mu o ní nemluvilo.

Vyložil jsem jí svj plán vychovávací, založený výlun na vdách
pírodních, z nichž mže dít i jinoch vyísti pravý pvod veškerenstva

a vysvtliti si zárove skutený základ všeho zla, jež stíhá loven-
stvo, jako války, bídy, rzná náboženství atd. Slena plány mé schválila

a dala mi k použití tolik penz, kolik bylo dle mého výpotu k pod-

niku teba.

Aby vynikla makavá zmna, jíž jsem svým houževnatým pso-

bením v oné dám za šest i sedm let zpsobil, staí poznamenati, že

ve své závti ustanovila jednou pro vždy 3000 frank na výlohy
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pohební, ádm a náboženským spolenostem, které druhdy podporo-

vala, n i e, 4000 frank ron na první ceny pi konservatoi v Paíži

a konen roní rentu pro mne stanovenou ihned, jako dar na roz-

šíení mých ideí."

Potud Ferrer.

Patrno na první pohled, že v posledních ádcích (výatku ze

závti) hledí tenái vnutiti náhled, že Arnošta Meunierová zekla se

katolicismu a jmní své z veliké ásti vnovala anarchistické vyuo-

vací method, ze samé vdnosti k svému professoru španlštiny. Ale

jsou dkazy, že tomu tak do slova nebylo, ba že Ferrer, aby si pod-

manil úpln vli staré, svobodné bohaky, zneužil její dvivosti
tém až k mezím podvodu, teba ne v takových rozmrech, jak do-

liuje Coppola. S tímto mužem seznámila se Arnošta a matka její na

cesl v Itálii a svila mu spravování svého jmní. Eoku 1900 uinil

Coppola zajímavá sdlení redaktoru listu „Corriere de la Sera." Tvrdí

v pí dstat toto: „Po smrti své matky navázala slena Meunierová

pátelské styky s rodinou Ferrerovou a svolila lípln v úmysly svého

uitele. Já jsem se o tom všem dovdl teprv, až to bylo hotovou vcí.

Xávrh Ferrerv usiloval zíditi blíže Barcelony vzorný asyl pro mládež.

Bohatá stará dáma, jejíž lidumilné snahy byly známy, mla poskytnout

potebných prostedk. I zavázala se k roní rent 16.000 lir. O tom

mne uvdomila r. 1901. V listu svém mluví výslovn o dvou dobrých

skutcích, jež jsou útchou jejímu srdci, že totiž koná skutek milosrden-

ství k mládeži a zárove podporuje spátelenou rodinu (t. j. vnování

nestalo se výhradn pro úel dobroinný, nýbrž i pro rodinu Ferrerovu,

ímž staví se úzkostlivá pée jeho, aby dtem po otci nezbylo tém
nic, do podivného svtla). Ze Meunierová utajovala pi tom všem své

spolupsobení, vykládám si její povahou — byla ráda bezejmennou

dobrodjkou — dále obavou, že by se dílo její mohlo zvrtnouti, nejsouc

postaveno na základech zákony pedepsaných a konen i pímým
vlivem Ferrerovým, jenž chtl míti pro své plány volnou ruku. Slena

Meunierová zemela ješt než uhlídala zaátek slibovaného díla, od-

kázavši ješt Ferrerovi dm v Paíži (rue Petites Ecuries) v cen

750.000 frank. Místo asylu vzdlal potom Ferrer „Moderní školu"

(P. d.)

Hlídka.
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O táborských traktátech eucharístíckjích.

Dr. Jan Sedlák. (. d.)

K objasnní nauky, Martinkem a jeho druhy šíené, mohou pi-

spti nepovšimauté do3ud traktáty polemické, jež byly patrn

vydány proti nmu.
Je to pedevším spis, zaínající se Ad occurrendum homini in-

sano a konící manuducere fratres ad tegem Christi. Hec doctor

ewangelicus super predicto cap. Act. XV. Je v pražské knih.

univ. v rukop. III O 26 (Truhl 551) fol. 252 ss. a VIIL G 13

(Truhl. 1595) fol. 186a— 197a, v mikulovském kod. II 123 fol.

193a—205b a vídeském dv. 4937 fol. 145a— 162a. Autor není

nikde jmenován, ale soudím, že správný jest dohad Truhláv, jenž

v rukop. III G 26 pipisuje traktát tento Pí bram ovi.') Píbram

zajisté v Apologii sdluje, že hned na poátku pikartství vydal proti

nmu spis, kde je potíral Viklefem. Také v tomto díle jest citován

Viklef. Ovšem mluví Píbram o spise eském, ale snad jej vydal

naped latinsky. Jemu také hodí se traktát obsahem i slohem.

Obsahem jeho nejsou obady, jakž by se dalo souditi z nad-

pisu Truhláova v kod. VIII G 13: „de sacramentis et ritibus

contra adversarium quendam taboriensem," nýbrž vtšinou nauka o

svátosti oltá ní. Potírá se v nm šest blud: 1. Chléb, jejž

Kristus vzal, žehnal, lámal a dal uedníkm pi poslední veei, nebyl

tlem Kristovým ani kalich jeho krví. ka „Toto jest tlo mé",

ukázal Kristus na hmotné tlo své, nikoliv na chléb. 2. V
každém pokrmu a nápoji dává se pravé tlo Kristovo
a krev jeho dle skutené pítomnosti tím zpsobem, jímž bylo dáno

od Krista apoštolm a jímž se dává dnes ve svátosti od knží vícím.
3. Všem vícím jest dána moc posvcovati tlo a krev Pán, ne

toliko knžím. 4. Obady mešní, roucha, knihy a jiné úkony
jest odmítnouti. 5. Posvcená hostie nemá se uctívati kla-
nním. 6. Dti nynjších svatých jsou poaty bez híchu smrtelného.

Jak vidti z obsahu, je to hlavn polemika proti pikart-
ství, jen tvrtý bod jedná o obadech a šestý o otázce, jež jest

rozbhem k blouznilství táborskému.

') Catal. I. str. 22G : >ut videtur Johannis Pít)raiii.«
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2e jest traktát psán proti njakému bludai táborskému,
soudil z obsahu správn již Truhlá. Ale myslím, že lze bludae toho

pesn uriti. V úvodu praví autor: Ad occurrendum horaini insano

et adversario ewangelii manifeste, qui contectus religione ange-

lorum que nec vidit testatur..." Ta vztažná vta jest sice ze svatého

Pavla Kol. 2, 18, ale spolu lze v ní vidti narážku na osobu, proti

níž smuje spis, totiž na Martinka, jejž nazývali jeho stoupenci

andlem. ^)

Napsán jest tento polemický traktát hned v poátcích hnutí pi-

kartského, nkdy koncem roku 1418 neb na poátku roku 1419; neboC

v kod. mikulovském má subscriptum písaovo: „Explicit tractatulus

compositus de materiis quibusdam sub a, d. 1419 finibus fer. 11. post

Pascha." A v tom jest veliký jeho význam: je nejstarším literárním

dokumentem, nauku pikartskou u nás potírajícím. 2)

Druhý traktát proti Martinkovi a jeho naukám jest z konce

prvého období. Má incipit Jesus Christus, Dominus et saluator a ex-

plicit ex deo non est et hic esí antichristus. Nalezl jsem jej ve dvou

rukopisech mikulovských (II 24 fol. 18a- 29b a II 121 fol. 231a—240b)'')

a ve vid. dv. 4944 fol. 250a— 256b.

V úvodu stžuje si spisovatel, že sotva byla nauka o pijímání

pod obojí dosplých i dítek od Boha zjevena a proti Sigmundovi i

zbraní obhájena, šíí se proti ní rouhavé nauky*); proto chce vícím
z písma sv. poskytnouti zbraní, jimiž by ty bludy mohli porážeti.

Nejprve klade dv supposice, na nichž chce budovati: 1. Kristus

jest pravý Bh a pravý lovk, z ehož plyne, že všecka jeho

díla jsou dokonalá, slova pravdivá a celý jeho zákon Duchem sv. vlit,

a 2. prvotní církev Kristova ídila se slovy jeho a na-

ukami apoštolv a moderní církev musí se jí pizpsobiti
ve víe i skutcích, zvlášt pokud se tkne této svátosti.

Potom vyvrací jednotlivé bludy. Pedn že v každém po-

krmu a nápoji se dává hodným pravé tlo Kristovo a

') . . . quem sacerdotes Thaborienses alii angelm exercituum Thaboriensium, alii

Danielem prophetam, alii angelm propter ingenium et facundiam vocitabant.* Tak

Píbram u Hofl. SS. II. 828.

') Pro Píbrama pak byl pípravou na velký spis »Contra 76 articulos Picardorum.c

*) Ve druhém neúplný.

*) Cum vero nunc plurimi circa hanc cenám sacratisssimam errent graviterque

a fidei Christiane veritate eiorbitent, ipsum sacramentum divinissimum contempnendo et

blasphemando . . . (Mikul. II. 24 fol. 18b.)

9*
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jeho krev dle skutené pítomnosti tím zpsobem, jímž bylo dáno

od Krista apoštolm a jímž se dává dnes vícím ve svátosti od knží.

Pak by nebylo rozdílu mezi beránkem velikononím a touto hostinou

novozákonní, sv. Pavel by nekáral Korinan. že ped svátostí po-

žívají jiných pokrm, Kristus by nerozlišoval tla svého od obyejných

pokrmv a nenazýval by ho „pokrmem, jenž nehyne, nýbrž zstává

k životu vnému" a „jenž s nebe sstoupil a dává život svtu." —
Druhý blud jest, že Kristus pi poslední veei, když vzal

chléb, žehnal, lámal a dal uedníkm ka: Toto jest tlo mé, nedal

tam tla svého požívati ani krve z kalicha píti: Proti tomu

upozoruje autor na souvislost pislíbení svátosti u sv. Jana VI. a

ustanovení. Podobn potírá, vykládaje pouze písmo sv., ostatní bludy:

3. Kristus, když uedníkm podával chléb a pravil: Toto jest tlo

mé, ukázal na sebe. Však to odporuje jasným slovm Písma. —
4. Vý^rok Kristv „Toto jest tlo mé" jest locutio figurativa,

jako „Skála pak byl Kristus". Ale Kristus ekl: To jest... tedy

skuten jest to tlo Pán, jinak by byl Kristus lhal. — 5. Pi po-

slední veei bylo tlo Kristovo v pravd a vcn, ale ne ve svá-

tosti nyní. Než dle sv. Pavla má hostina ta trvati, „pokud Kristus

nepijde," totiž k soudu, proto se nazývá cenamagna, — 6. Pod

zpsobou chleba jest posvátné tlo a pod zpsobou vína krev, ale ne

duše a božství, nebo o tom Kristus nic neekl a k slovm jeho

nesmí se nic pidávati. Avšak ve svátosti jest Kristus živý, tlo se

nemže odlouiti od duše ani lovenství od božství — celý Kristus

jest pítomen. — 7. Kristus s tlem vstoupil na nebesa a není

tudíž zde ve svátosti a nedává tu tla dle reální pítomnosti, nýbrž

vící ho požívají jen jaksi duchovn. To jest „error,

blasphema heresis." Tajemství toho nemže sice nikdo pln vy-

stihnouti, ale ze spojení hypostatického lze uzavírati, že oslavené tlo

Kristovo mže býti souasn na rzných místech, — 8. Kdyby tlo
Kristovo bylo veliké jako nejvtší hora, již dávno by
bylo snženo. Ale „hoc os plenm est blasphemia et detraccione."

A se Pán podává mnohým, zstává neporušen. — 9, Jak jest možno,

aby Kristus, pravý Bh a pravý lovk, byl ve svátosti chleba a vína,

jež jsou vci mrtvé? Avšak co by takoví rouhai bjdi ekli, kdyby
byli vidli Krista na kíži? Tam s mrtvým tlem bylo božství!

Vyvrátiv tak bludné ei odprcv, odmítá ješt spisovatel d vo d,

o njž se opírají, že totiž ekl Kristus: „Non bibam amodo..." a do-

kazuje, že svátosti oltá ní písluší úcta klanní. Na konec
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kára zloády mnohých, kteí dle své hlavy vykládajíce Písmo, pi-
jímají dvakrát neb vícekrát za den a pijímají veer, aby

prý napodobili Krista. Vždy ne všechno, co se dalo pi poslední

veei, jsme povinni konati; nutno rozlišovati mezi vcmi
podstatnými a pípadnými a v tchto jest se íditi rozumnými

ustanoveními Otcv. ^)

Jak patrno, pedkládá zajímavý traktát tento tenái rzné vý-

roky pikartské a potírá je bez obvyklého apparátu výrok sv. otc
pouze písmem sv., prost, ale velmi obratn Nepolemisuje proti jednomu,

nýbrž proti celému smru a všem jeho vyznavam. Ale jednoho má
pece hlavn na mysli, a to toho, proti nmuž byl psán traktát „Ad
occurrendum", tedy Martinka. To patrno z úvodu, v nmž jsou

zjevné narážky na onen traktát, *) a zvlášt z doslovné shody nkterých

lánk potíraných. *)

Pvodcem tohoto spisu jest Jakoubek ze Stíbra. Dlužno

tak souditi již z obsahu. Jet celý úvod tak typicky Jakoubkovský, *)

bolest nad pohanami svátosti oltání a Janovovské nadšení pro veliký

význam hodného pijímání 6) tak Jakoubkovi vlastní a výraz „magna

cena sacramentalis" jakož i rozlišení mezi podstatnými vcmi a pí-

padnými tak karakteristické, že nemže býti o autoru pochybaosti.

A opravdu jest spis v kod. mikul. II 121 nadepsán: „Tractatus
Mgri Jacobi de Míza."

Jakoubek jej napsal, jakž naznaeno v úvod, po vítzství nad

Sigmundem, patrné po bitv Žižkovské a Vyšehradské, nejspíše na

') Koní výzvou, aby si zachovali víru neporušenou a nepodlehli svodm
antikristovým: »Hoe ergo finále sit et ultimatum pro isto tractatu, ut diligenter

nobis ab errore quolibet fugiamus, fidem integram et inviolatam circa sacramentum

venerabile primitive ecclesie observantes, pertimesceates iliud apostoli, quia anti-

christus veniet in omni seduccione.* (ibid. fol. 29b
)

*) Hlavn: >religione angelonim contecti que nec viderunt testentur« a »corde

et opere vincere et confutare* fol. l8a.

*) Tak 1. lánek je zcela totožný s 2. v Ad occur., 2. a 3. s 1. v Ad occur.,

partie o kultu svátosti odpovídá lánku 5. v Ad occur.

*) Zvlášt zaátek: Jesus Christus, dominus et salvator suorumque donorum

inmenSus largitor nobis miseris non nostris meritis exigentit)us, sed sua inmensa miseri-

cordia ipsum ad hoc cogente cum fontem veritatis de communione caiicis eciam ad

laycos, nou solum adultos sed eciam ad parwlos, reserasset hocque donum mellifluum

suis fidelibus plurimum contulisset, ut pro veritate sua predicta contra regem Sigismun-

dum... agonisarent et decertarent et deo favente adversus ipsam bestiam bellm obti-

nerent: sathan humani generis inimicus... To je každým slovem Jakoubek!

') ibid. fol. 25a.
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poátka r. 1421, kdy pikartství na Táboe pohnulo Biskupce a Jiína,

že vypravili posly do Prahy (28. února), by Jakoubek a Píbram dali

návod, jak se proti takovým bludm stavti, aby se nerozšíily, a kdy

proti nim na nedli Laetare (2. bezna) v Praze všude bylo kázáno. >)

Snad jest tento spis vydán Jakoubkem práv za úelem žádané

informace.

Tak se proti bludm Martinkovým postavili vdcové kališné

ortliodoxie, Píbram a Jakoubek, onen na poátku, tento na

konci prvého období hnutí. «)

Ale Táboru samému, Jak už bylo zmínno, byly podvratné

nauky ty nepohodlný. I odtud se ozval hlas proti nim. Sám zvolený

biskup táborský Mikuláš z Pelhimova chopil se péra a napsal

spis proti druhému hlavnímu hlasateli nové nauky: knzi Petru
Káni šo v i.

Spis Kánišv (asi jen list) i polemika Mikulášova proti nmu
jsou ztraceny. Ale ukázky z této zachoval Rokycan a ve spise „De

existentia corporis Christi in sacramento altaris" a v eském odvod-

nní rozsudku z r, 1444 ') a odtud lze sestaviti i obsah traktátu

Kánišova a jeho nauku.

Kániš popírá reální a osobní pítomnost Kristovu ve svátosti

oltání. Slova „Chléb, kterýž já dám, tlo mé jest za život svta"

nerozuml Pán o tle osobním, jež pijal z Panny Marie, nýbrž

o ctnostech toho tla, jež si má lovk pisvojiti. Podobn
pi poslední veei, když dí Kristus : „Vezmte a jezte, toto jest tlo

mé," chce íci : bute úastni mých ctností. Tlem jeho pak jest chléb

ve znamení. Týž smysl m^ijí slova Pavlova. A kdo tak není úasten

Krista, nedosáhne života vného; proto ekl Pán: „Nebudete- li jísti

tla ..."

Ale pravým tlem, jímž žil Kristus zde na zemi, jež má pt
smyslv a jímž nyní sedí na pravici Otcov, týmže zpsobem není

v chleb a vín. Kdo to tvrdí, a uvede pro to Písmo. „Neznám
žádného Písma, že by Pán Ježíš byl spolu na dvou nebo tech místech,

') Vavinec z Bezové ve F R B V. str. 474.

*) Aby T obsáhlé eucharistické práci obou muž nevznikl zmatek, navrhuji pro

tyto jejich traktáty nápis: Píbram, Jacobellus, Contra errores tle sacramento
alta ri8.

») Obojí uveejnil Nejedlý, Prameny k synodám, Praha 1900, str. 116—163
a 107—116.

lil
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ani ped vzkíšením ani po vzkíšení.^) Kdjby Kristus byl v každé

ástce chleba a vína posvátného, tehdy by bylo mnoho Kristv.
„Toto jest tlo mé" nemže tedy míti jiného smyslu než slova apoštolova:

„skála pak byl Kristus." Protož nech jsou vící pamtlivi slov Kri-

stových : „Eekl-li by vám kdo : tuto jest Kristus nebo tamto, nevy-

cházejte a nevte."

Klanti se svátosti oltání jest modloslužba; pro se ne-

klanjí a nectí tak kest, vždy i tam se dává Kristus!

Takový byl asi obsah traktátce Kánišova. V hlavních bodech

jest nauka jeho stejná s Martinkovou; karakteristické v ní jest, že

jísti tlo Pán a píti jeho krev znamená stávati se úastnýni
jeho ctností.

Mikulášova polemika proti Kánišovi byla dosti obšírná:

Rokycana cituje až sedmou hlavu. Duch, který vanul tímto spisem,

byl celkem katolický. „Kristus totéž tlo, v nmž na svt byl, jímž

sedí na pravici Otce, dává vérným k jedení," „tlo pravé z Panny

Marie narozené, na kíži obtované, již duchovní oslavené práv a podle

jeho bytu," „nemíní Kristus o ctnostech ani toliko v znamení aby

jedli, ale o svém osobním tle." To dokazoval Mikuláš z písma sv.

dodávaje, že ptáti se na zpsob, kterým se tu Pán dává, jest vše-

tenost. Na více místech mže býti Kristus, protože tlo jeho o.slavené

nerozlun je3t spojeno s božstvím. I sluší se mu klanti. — Pokud

snad se Mikuláš zde již odchýlil od nauky katolické, nelze z citát

Rokycanových usuzovati, protože Rokycana pochopiteln vybírá výroky

Mikulášovy orthodoxní.

Pikartství, jež nezstalo jen theorií, nýbrž projevovalo se prakticky

rouháním, potupami svátosti oltání a svatokrádežemi, zpsobilo na

Táboe rozdvojení. Martinek v disputaci jest pekonán a donucen

odvolati; když však hnutí neustávalo, byl se stoupenci z Tábora

vylouen. eho nezdolaly dkazy, mlo potíti násilí. Kániš byl

s celou adou jiných upálen od Zižky u Klokot ped sv. Jiím r. 1421

a Martinek 21. srpna téhož roku v Roudnici. Pronásledování, jež

potom následovalo, mlo blud vymýtiti z koene, ale nepovedlo

se mu to. (P. d.)

') roniu odpovídá výrok Kánišfiv, pro njž dle záznamu Píbramova (Hofl. SS.

I. 508) byl upálen: »Vstúpil na nebesa, ten tam!« Druhý výrok Kánifiv (ibid. 510)

není v polemice Biskupcov u Pvokycany naznaen: »Jestli tak jeden celý, tehdy svatý

Petr sndl všeho a sv. Bartolomj pohledal a neml na úst otevíti.*
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Dr. enk Zibri, Bibliografie eské Historie. Díl pátý. V Praze

1912. Nákladem eské Akademie.

Pátý díl Bibliografie eské Historie zabírá ve Iecb svazcích léta

1632—1679, Do událostí a jednání jednotlivýcli rok zaradují se pra-

vidlem zvláštní skupiny, vnované vynikajícím osobám a zjevm z tcb
let v nejširším rozsahu. Tak sebrána je zvlášt literatura o Albrechtu

z Valdšteina, o obležení Prahy r. 1648 a míru Westfalském a j , ale

v díle tomto hlavn a nejvíce do popedí vystupuje postava Jana

Amosa Komenského, jemuž jsou oddány tém de tetiny veškerého

pátého dílu. S pílí obdivuhodnou sneseno tu všecko, co zachováno po

Komenském, co sám napsal i co o nm napsáno, co se vbec na nho
vztahuje ; vypsány i jeho oslavy po svt, osvtlován z rzných hle-

disek, uvedeny i otázky o jeho rodišti a rodin — zkrátka se všech

stran vyliován jeho život, jeho význam, jeho památka. Také ped-
chdci, vrstevníci a pokraovatelé zásad Komenského jsou vyjmeno-

váni a jejich vztahy k nmu vyteny. V pravd Komenskému, jehož

nazývá — ovšem se silnou nadsázkou — autor v pedmluv „tenkráte

jist nejšlechetnjším a nejvzdlanjším synem národa eského," jenž

byl „povznesen nad pomíjejicnost vk i mstivou zlobu lidí, svých ne-

pátel, kteí jako ubozí pidimužíci ve svtle historie dnes hemží se

v kalu všednosti a nízkosti proti nedotknutelné veleb nejslavnjšího

syna, jaký^m mohla Cechie a mže se honositi poines ped svtem
celým," postaven tuto pomník viditelný" a nehynoucí, jak praví autor

Bibliografie, což bylo piznaným jeho cílem ; aby soustavn se všech

stran v3-p3al život Komenského jako ucelený obraz, opustil také pvodní
rozvrh celé Bibliografie.

Jako všecky díly Bibliografie, tiik ješt u vtší míe tento díl

vyniká pesností nade vši chválu povznesenou. Neúmornou práci a

bezpíkladnou bedlivost dovede oceniti jen odborník, ale každý piznává
díikladnost díla veškerého a vzdává autorovi zaslouženou chválu. Biblio-

grafie jest a zstane vru nezbytnou pomckou každému, kdo se obírá

a obírati bude studiem minulosti eské po jakék'jliv stránce. O tom

není sporu a rozumí se i bez reklamy samo seb:)u.

Proto nelze dobe pochopiti, že autor v pílišné citlivosti trpce

vytýká veejnosti k životnímu dUu svému netenost a umlování, ba

že dokonce praví, že Bibliografie eské Historie bj^la stavna na praný.
To je zase nemístné nadsazování. Vý^tky, které se zde inily, inily

86 — a právem — rozvrhu bibliografické látky a pespílišné snaze

po úplnosti, která pracn vyhledávala a svdomit zaznamenávala
i bezcenné vci po asopisech a novinách, které byly a jsou zbytenou
pítží, rozvrhu, který vedl k opakování, a kde se pehled ztrácel

;
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táto líplnost zabíjela úelnost celého díla. Pi veškeré víet a úplném
oceování provedeného díla nemohly se zavírati oi ke slabinám, bez

nichž ostatn není žádná práce lidská, a které poznaovány byly

z obavy, že dílo všecko ztroskotá, dá-li se unášeti tak širokým proudem
do nedohledna rozbhlým. A toto upozorování bylo dosti šetrné

i upímné a prese všecko odmítání i stýskání autorovo pece jen opráv-

nné, jak uzavírati lze z prohlášení, že autor odkládá další zpracování

materiálu. Zajisté má svou váhu vysvtlení, že se tak dje proto, že

autor dokoniti musí soupis rukopis musejních úedn mu uložený,

zajisté jest viti ujištní, že další materiál jest roztídný a pipra-

vený k vydání — ale zajisté bude také hlubší píina, vážná a rozho-

dující. Bylo by nejlépe to uznati, což není žádným zapením sama
sebe, a potom pikroiti s nutným obmezením k další práci sice ješt
obtížnjší, ale také ješt záslužnjší. T.

Velehrady Dvín a Nitra. Píspvek k urení polohy hlavního

msta velkomoravského. Napsal Dr. Josef Zavadil, c. a k. tajný rada

a odborový pednosta c. a k. nejvyšší útárny ve Vídni. Tiskem a ná-

kladem Jind. Slováka v Kromíži. Stran 110, cena 1'50 K.

O hlavním mst Velkomoravské íše archeologové a djezpyt-
cové dávno vedou spor a dosud ješt se nedohodli: jedni hledají je

na nynjší Morav v okoU nynjšího Velehradu, jiní pi ú-stí eky
Moravy, jiní opt jinde. Nové dílo shora jmenované podává dkazy,
že hlavními Velehrady Velkomoravské íie mohly býlí jen Dvín a

a Nitra, zvlášt Dvín, jenž pro svoji poloha pi úití eky Moravy
nejlépe se hodil k obran proti mocnému nepíteli ol západu. Roz-
ešiti otázky tak dležité ponechává ovšem odborníkm a chce svým
dílem jen poukázati na ZAJímavé nálezy archeologické a povzbuditi

k pilné práci badatelské na místech, kdež vykopávky by snad konen
pinesly svtlo do záhady, kde byl Velehrad íše Velkomoravské.
Maai posílají své archeology na vzdálená místa, odkud jejich ped-
kové pišli do Uher, vnují mnoho penz na studia archeologická,

všude hledají památek po svém národ a stop svých praotcv: nebylo

by pro Slovany estným, kdyby píslušníci národa jiného snad nkdy
ukázali jim, kde mají hledati hlavní hrad zašlé íše Velkomoravské

V šesti oddílech spisovatel pedvádí nám své názory, jichž nabyl
studiem a pátráním na míst samém, na pi Dví na a Nitry.

V díle I. mluví o badatelích a o snahách nalézti Velehrad Ro-
stislavv, co jej utvrdilo v myšlence hledati sídlo Rostislavovo pi
ústi eky Moravy, na Dunaji. Vysvtluje slova „velehrad", jak velký

asi byl Velehrad velkomoravský, popisuje a vyobrazuje kaple v Cechách
z prvních dob kesanství u nás; co znamenají slova „hradská", „Mar-
šový hory," „Híbcí hory," „Chiby". Kde leželo hlavní msto slo-

vanské Panonie"? Ku konci podána mapka „Poloha Dvína".
V díle II líí dojem, jaký si odnese badatel z okolí nynjšího

Velehradu, když polohu jeho porovná s polohou Dvína na stoku
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Moravy do Danaje; popisuje blíže polohu Dvína a poukazuje na

zbytky nkdejšího opevnní, vyobrazuje z nich nkteré. Dvín hrad

sám o sob byl pepevným, ale okolí jeho a pevnstky na návrších

zvyšovaly ješt jeho pevnost a inily jej tém nedobytným.

emu nasvduje poloha a zbytky starých opevnní, to potvrzují

annály fulds^ké ; o tch mluví autor v díle III., uvádí je latinsky i

v peklade. Dvín hledati na Dyji a nikoli na Dunaji znamenalo by

tolik, co hledati Vyšehrad všude jinde v Cechách, jen ne u Prahy.

Dále mluví o hradech a opevnních na Dunaji, kudy Frankové pe-
cházeli na pdu velkomoravskou. Dvín na Dunaji jen byl s to, aby

odrážel útoky nepátel inících nájezdy od západu. „Porta Istri" slula

iíímanm skála Dévínská — „knížatm moravským byla basí, na

které vybudovali moc a slávu svou 1" — Jedin Dvín byl takovým,

že mohl býti nazván „inneffabilis munitio.'-' Autor poukazuje na po-

známku obsaženou v Pertzov vydání fuldských annálú, k jakým
zmatkm zavdala píinu „Zdravý rozum tedy nutí nás, klásti hlavní
stráž íše Roslislavovj k jižní hraniní sfée, kde Dunaj byl jedinou

cestou a Dvín její branou . . . pod prstí ddinského hradiska sluší tedy

hledati zbytky Velehradu Rostislavova, práv jako v Nite
slavnou pdu Velehradu Svatoplukova."

ást IV. zabývá se Dvínem podrobnji ; na stránce první této ásti

jest zobrazen i se svým nejbližším okolím „Hradisko dvínské".

Mimo to jsou zde i jiná zajímavá vyobrazení jako: pdorys rotundy

na hradisku dvínském, vnitek domnlého starého kostela na „Ko-

štýlu" v Nové Vsi a j. — Nezdá se, že Dvín byl rozboen Maary,
jest to pouze domnnka niím neodvodnná.

V ásti V. autor stejným zpsobem, ale zkrátka jen popisuje

Nitru, Velehrad Svatoplukv, jejž i s okolím na, první stránce této

stati zobrazuje. Zde dle všech okolností bylo sídlo Svatoplukovo, bylo
zde založeno biskupství ; biskupem byl povstný Wiching. Jen z osob-

ního a pímého styku jeho s panovníkem dá se vj^svtlit jeho zhoubná
moc a úinky jeho nepátelství proti vzdálenému Methodéjovi. Tradice

o Svatoplukovi v severních Uhrách i u lidu maarského jest živjší

než u lidu morav-ikého, kdežto v Cechách tém nieho o ní nevdí (lid).

V ásti VI autor inluví o nynjším Velehrade, jehož okolí ne-

pozbývá dležitosti jakožto psobišt sv. Methodje; tomu nasvduje
lidové podání, trosky kláštera a chrámu na nedalekém Osvtimansku.
Ke klidnému dílu sv. vrovstcú nehodila se krajina, hrady ohrožované
tém ustavin nájezdy mocného nepítele od západu. Považuje-li

Dvín za Velehrad R')stislavv, míní tím politické stedisko
tehdejší íše Velkomoravské ; to nemá — dle jeho rozumu — významu
ani v píin náboženské ani národnostní a neznamená tedy nijaké

ztráty Dílo Dra Zavadila netýká se .stránky náboženské ani tradice

cyrillomethodjské, ale jest vybídkou, aby badatelé všímali si Dvína
a Nitry více než dlo se dosud. Spisovatel slibuje, že bude na tch
místech kopati a vyzývá jiných, aby konali zde studia archeologická

na pd, jež tají památky slavné doby íše Velkomoravské.
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Velehrad na Morav nepestává ovšem býti stediskem hnutí

cyrilloraethodjského, zde jen budou konati se schze, porady, zde i

dále udržován posvátný ohe nadšení pro ideál}^ plynoucí z víry, kterou

k nám pinesli naši svatí vrovstcové Cyrill a Methodj Na pd
maarské nebyly by ani raožny ty schze, sjezdy a porady, jimiž tak

mocn oživuje se nadšení pro vc Slovan. Není to snad hnutí suši-

lovci umle vyvolané a násilím na Velehrad zanesené. Nebylo pece
pražádné pozadní obmyslnosti k tomu potebí, jak nkteí pokrokái

se domnívají, by vlastenetí knží naši rozhlížejíce se po ideálech

národní minulosti pipadli na úctu cyrillomethodjskou, nepízní dob

zatemnnou, a ji jako symbol a heslo náboženskonárodního obrodu

postavili v sted svého programu ; vždy nedlali tím ze sv. Cyrilla

a Methodje nic jiného než ím nám byli. A že úctu soustedili hlavn
na Velehrad, je stejn pirozeno, nebo tam ukazovalo jméno i tradice

— historické záhad, zda tu stával i nestával starý Velehrad, není

tím pranic praejudikováno. A naopak není pranic nepimeného v tom,

uctívají-li se svatí vrovstcové a jejich dílo tam, kde snad nepsobili;

na tom pece nezáleží — my takovému tradinímu materialismu, jak

pokrokái, nehovíme. n.

No v o eská výslovnost. Pokus o soustavnou fonetiku jazyka eského.

Napsal Dr. Ant. Frinta. Rozprav eské Akademie III. t. . 29.

Str. 177.

Na pole u nás dosud velmi málo obdlávané zwádí nás p. spis.

Je to, prost eeno, nauka o eské výslovnosti, o zpsobu, jakým
souasná mluva eská si zvuky tvoí a pronáší.

Po úvodních, povšechných poznámkách o fonetice a fonetických

znakách (je vlastn správný výraz: fonetická transkripce?), pak

o ástech ei (slovo, slabika, hláska atd.) následuje v nkolika statích

dle lánkování popis eských hlásek ve vzniku a poslechu. Pídavkem
podány ukázky fonetické transkripce vdecké a bžné ili školské

s píslušnými výklady, z nichž obzvlášt zajímá pokus o rekonstrukci

staroeské výslovnosti ok. r. 1300.

Výslovnost popisuje p. spis. bžnou „nedialektální" [sic], dle

pražské hlavn a královéhradecké ; rozumí se samo sebou v díle ta-

kovém, že poukazuje i k podeím, ale ne z vlastního poslechu.

Theorie své povšechné opírá hlavn o školu francouzskou (Le Miitre

Phonétique, prof. Passy), znaky pijímá dle usnesení „Association

phonétique internationale" z r. 1888, jež ovšem na slovanské jazyky

málo se ohlíželo a proto jim málo vyhovuje.

Do jednotlivostí se tu pouštti nelze, nebo by bylo teba sledo-

vati spis odstavec za odstavcem. By i všecky vývody p. spis. nebyly

snad stejn zjištny, celkem znaí spis tento oprávnnou revoluci

v eském hláskosloví, ili, dle Hattaly a spis., lépe : zvukosloví. Re-

forma však eského nesnadného pravopisu, již si od pokroilých bádání

fonetických slibuje, kdožví kdy se dostaví; francouzská, o které prý
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se pracuje, poád nepichází, a nmecká, a provedena, vlastn mnoho
neznamená. Dle str. 30 „termíny [sic] ruských autor: exkurse —
rekurse [pi artikulaci hlásek] mohou se dobe zavésti i do eštiny"

;

pro ne utvoiti njaké eské? Na str. 39 uvedená jména Posejpal,

Voborník neznaí tuším pronikutí zásady fonetické, jako spíše tvary

podeí. Libovle našich „pravopisník" asto tu po zásluze pokárána,

ani Gebauerov}^ nevyjímaje; ku str. 60 podotknul bych ješté neplecha

ze skloováním slova „práce" (prý prací, pracím, jak jaktživ nikdo

nemluvil a nemluví). Hromadní souhlásek v eštin dle str. 86 neškodí

zvuno3ti a ohebnosti eštiny, a jinde se uznává, že pi zpve mimo-
voln se vsouvají samohlásky ! O té vci tžko klidn se domluviti ; není

však asi nejpíjemnjší, že práv niezi slovy „nejlyritjšími", tedy nej-

astji zpívanými máme samé: srdce, tvrdé, hrdlo, krve, slzy, prsa,

utrpení, mlha, paprsek, smrš, krk, vrko, prstíky smrt, hrdost a kolik

jich ješt jiných takových jest ! Ve slovnících by prý se stanoviska

fonetického mlo býti zvláš, mimo r; zajisté, a tebas ne foneticky,

tedy prakticky by bylo lepší initi totéž u , š, ž. Na str. 64 pozname-

náno, že starší lánek o téže otázce : „Slowo o rozdílu u wyslowení

hlásek i a y" od J. Krbce (C M XVlIIj je sice zajímavý, ale co

do pesnosti fonetických pozorování nfdá se ani srovnávati s dkladnou
studií Dolanského [totiž v M LXXIII, tedy skoro po 60 letech ! 1]

;

je v té poklon naivnost i zlom^^slnost?

Frant. Dank, Kapitoly o manželství. Nákl. Cyr. Meth. knihk.

v Praze. Str. 108. Cena 1-20 K.

Již dosavadní a ješt více chystané útoky na nerozlunost man-
želství, jak ji naše církev jediná zastává, iní potebným, aby obecen-

stvo o dvodech i protidvodech bylo pouováno Rozhodný boj zajisté

není daleko. Spis náš mže býti dobrým vodítkem tomu, kdo o tch
vcech sebe nebo jiné chce pouiti. Je sice struný a proto jenom na
nejnutnjší omezen, ale co podává, jest píhodné ; událostmi ze života,

z-ákonnýrai pedpisy a vlastními úvahami objasííuje svj pedmt, jenž

konen není tak jednoduchý, jak by se podle závrených slov zdálo

(„praktické provádní katechismu, život podle nho vede k šastnému
manželství", str. 107.). Na str. 43. píše: „Nezaujímáme nikterak ztrnu-

lého stanoviska k reformním snahám na poli manželském, protože i

my katolíci uznáváme nezbytnost nápravy a obrodu života rodinDého",

rozhodn staví se však proti satku obanskému a rozluitelnosti man-
želství jako oprávnné reform maželského práva", mínny-li také n-
jaké zákonodárné ústupky jnko ást onch reformních snah, jež uznává
njak za oprávnné, není ve spise eeno. Pedkládá jen povšechné

mravní a umravovací zásady, jak je zná katolická mravouka. Staily

by ovšem, kdyby, ano kdyby se chtlo po katoliku žíti, v emž u na-

šeho pedmtu zahrnuta pedevším svatá, ba mnohdy heroická trplivost

a snášelivost a obtovnost s odhodlaností, nésti vždycky také všecky

následky onoho jediného rozhodného kroku ; a toho lovk, zvlášt mo-
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drní lovk nechce, proto obtíže manželského zákonodárství zstanou
vždycky. Ale zhoubných následk pro spoleQOst bude tou mrou pi-
bývati, jakou bude svazek manželský uvolován ; to, myslím, jest

hlavní a nevývratný dvod zásadní pro nerozlunost, jež mže zcela

dobe býti obhájena a udržena, jmenovit budou-li zosteny podmínky
platnosti svazku manželského.

Božena Nmcová. Sborník statí o jejím život a díle. 1820— 1862.

Kedakcí Václava erného vydala uitelská jednota „Komenský" v Náchod.
Nakl. Emil Šolc v Praze-Karlín. Str. 368.

Z belletrist našich nikomu nedostalo se toliké pozornosti, jako

Nmcové, a to hlavn pro její „Babiku". Nkteí nepiznávali jí sice

umleckého prvenství mezi povídkami jejími, avšak obliba rozhodla

pro ni. „Nmcova mla neobyejný talent reprodukní tam, kde jde

o e a pirovnání obyejného lidu, ale kde sama se pouští do úvah,

filosofování, kde se stává romantickou a sladce sentimentální, tedy

kde píše literárn, tam stává se nepirozenou. Je to obyejný úkaz;

u lidí, kteí se nauili teprve jinému jazyku" (J. Karásek, str. 211).

Neobyejné bylo její nadání, neobyejná vnímavost a chápavost ideová,

a prohledáme ke snahám umleckým, a k sociálním (ženská otázka)

;

nedostatené vzdlání rozumové a všelijaké okolí asi zavinilo, že žena

tak hluboké mysli spokojila se nábožensky názorem i praxí hodn mlkou.
V oslavném sborníku tomto sešla se celá ada (31) spisovatel

k podrobné práci, mezi nimi staí známí pracovníci v otázkách tchto,

jako V. Vávra, který ve stati „Chudí lidé" znova zdrazuje, že po-

vídky Nmcové nejsou pesn životopisné. (V. Eezníek není ve
sborníku zastoupen.) Složky života i práce B. Nmcové probrány tu

s velikou pílí a pietou ; že se leccos astji opakuje, jest ve sborníku

toho druhu vysvtlitelno. Esthetického rozboru celkového tu však není.

A ješt jedna ást života jejího, a, po mšácku pojato, pedležitá,
její pomr manželský není s dostatek objasnn; tolik jisto, že v tom
smru nemožno o ní opakovati, eo ekla paní knžna o babice

:

Šastná to žena!

Lindemonn, Florilegium hebraicum. Herder, Friburgi Bris-

goviae 1912. 8". XII,—215. jest hebrejsko- biblická anthologie pro ka-

tolické studující stedních škol, kterým není dovoleno užívati hebrej-

ských biblí, vydaných protestanty. K etným úryvkm biblických

knih, opatených punktací, pidáno nkolik hebrejských text bez

punktace. Aby žák mohl posouditi pomr mezi písmem „starohebrej-

ským" a tvercovým, otištn na stran 212. starohebrejský nápis, na-

lezený v tunelu, spojujícím „Mariánský pramen" s rybníkem Siloe

v Jerusalem. Rovnž ukázka „babylonské punktace" na stran 213.

podána. Výatek z nmeckého originálu Goethova „Fausta", napsaný

židovskou kursivou, knihu koní. Kniha svému úelu pro studující
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Stedních škol a pro samouky v3'hovuje, nestaí však pro studující

theologie, kteí musí míti pece v ruce celou hebrejskou bibli a to

pokud lze i s hojným kritickým apparátem. Hejcl.

Jindich Š. Baar, Chvíle oddechu. Kapitoly z cest, Nákl. Cyrillo-

Methodjského knihkup. v Praze. Str. 2G8. C. 3-GO K.

I. K severnímu moi (1905) popisuje cestu Porýním k moi a

z Amsterodamu po souši pes Berlín do Cech, II. Na horách dolinách

(1907) pes Salzburg a Innsbruck do Svýcar, III. Mezi bratry (1912)

pes Krakov a Zakopané na uherské a moravské Slovensko.

Dle poznámky, kdesi tu prohozené, nechtl p. spis. psáti cestopis,

nýbrž pouze denník a vzpomínky dle nho. Cena a zajímavost cesto-

pisu, pokud nemá úkolu a rázu vdeckého, závisí na svérázném vylíení
zažitkv a píhod osobních, jichž ovšem nezažije mnoho, kdo se spole-
nosti takoka vyhýbá, jako p. spis. v díle I. a 11. Zde jsou to vesms
staí známí, s nimiž se potkáváme, popisy krajin, mst, pedmtv
umleck3"ch atd., asto již pérem i obrazem nám pedvedených, tebas
nkdy jinak jinde a jinak u p. spis. Osobními vzpomínkami pouta-

vjším a jaksi teplejším jest oddíl III. Ale všechny jsou zajímavé
i pouné, pedevším pro každého, kdo na píslušných místech dovede
srovnávati.

Pro dlouhé veery. Povídky. Napsal A. B. Šastný. ást II. Hlasy
katol. spolku tiskového, r. 43., . 5, Str. 140, c. 1-40 K. V Praze 1912.

Osm povídek s djem po svém zpsobu zajímavým, ekl bych
po novinááku zajímavým, kde mravouný úkol nápadn stavn do
popedí ; nerušil by konen, ale náboženské prpovdi opakují se

píliš asto a ne vždy na svém míst (na p. str. 125. Slyšel jsem
ve škole od p. katechety,..) Píbhy oste narýsovány a nezstanou
u svého tenástva bez náležitého dojmu zušlechovacího. Mluva jest

celkem správná (na str. 46 zaráží, jak možno esky napsati: Jedna
ruka druhou myje!), vypravování obratné a plynné.
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Rozhled

nábožensky.

V Acta Apostolicae Sedis ís. 22. povšimnutí zasluhuje

zákaz kinematografických a projeknícli pedstavení
ve chrámech. Zákaz tento týká se ne tak našich kraj, nýbrž pede-
vším Itálie a Francie, kde taková pedstavení, v dobrém úmyslu jinak

a k pouení vících, v kostele leckdy se dávala. Na dotaz nkterých
biskup odpovídá kongregace konsistorní výnosem ze dne 10 prosince

1912: Se zetelem na to, že dm zasvcený Bohu, kde se slaví božská

tajemství a kde vící mají b}'ti povznášeni k vcem nebeským a nad-

pirozeným, nemá býti používán k jiný^m úelm a hlavn nikoliv

k divadelním pedstavením, by slušným a zbožným
;
jakákoliv ped-

stavení projekní a kinematografická ve chrámech vbec se zakazují.

V témže ísle na dotaz, zdali a z jakých dvod smjí biskupové
dovolit sloužiti mše sv. mimo posvátné místo v domech sou-
kromých, odpovídá kongregace De Sacramentis výnosem z 13. prosince

1912 : Smí se tak státi ze slušných a rozumných dvod v jednotlivých

pípadech, nikoli však v ložnici, nýbrž na slušném míst se zachováním
píslušných pedpis a úpln zdarma.

Papežský biblický institut konen nalézá se ve své

vlastní, co nejmodernji zaízené budov. Již Leo XIII. zabýval se

úmyslem zaíditi v ím ústední ústav pro pstování biblické vdy a

pípravné práce byly ješt za jeho vlády zapoaty. Zámr svého ped-
chdce uskutenil Pius X. 7. kvtna 1909 bullou Vinea electa
byl zízen biblický institut. Bulla pojednává o úelu a zízení institutu,

souasn vydaný studijní ád (leges Pontificio Instituto biblico regendo)

obsahuje podrobná a pesná ustanovení, týkající se zaízení ústavu i

studií na nm konaných.
Organisaci nového ústavu svil Pius X. P. Leopoldu Fonckovi

z Tovaryšstva Ježíšova. P. Fonck svou energií a nepopiratelným orga-

nisaním nadáním dobyl si o zaízení ústavu velikých zásluh. Jemu
jest co dkovat, že poátení obtíže, s nimiž nový ústav pirozen
musil zápasit, byly tak brzy odstranny, a že biblický institut dnes

svým zaízením odpovídá všem požadavkm, jež vbec na ústav toho

druhu klásti lze.

Ustav i knihovna byly prozatímn umístny v Collegium Leonia-

num, budov to vystavné Lvem XIII. poblíže chrámu sv. Joachima.

Zde byl ústav též 9. listopadu 1909 slavnostn oteven a zde též byly
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zahájeny pednášky. Poslucha bylo již v prvním roce 117, z nichž

ovšem do konce roka vytrvalo jen 80.

Ponvadž poloha Collegia Leonina, ležícího na samém obvodu
rasta, byla pro ústav velmi nepíznivá, první pée a snaha P. Foncka
nesla se k tomu, nalézti pro ústav nové, píhodnjší místo. Toho bylo

dosaženo, když se mu podailo zakoupit starý palác Muti Papazzuri,
budovu to v krásném renaisanním slohu ze 16. století se vzácným,
umleckým prelím. Hlavní vcí ovšem pi tom bylo, že palác leží

skoro uprosted msta a zárove na míst klidném. Vnitní zaízení

bylo pomrn nevelké a nebylo v ní místnosti vhodné pro knihovnu,

tu bylo k tomu použito rozsáhlého vnitního dvoru, který byl peklenut.

Dole v pízemí se nalézá slavnostní aula, v prvním a druhém poschodí

knihovna. Konstrukce této vnitní pístavby je ze železa a betonu.

Galerie a regály v knihovn rovnž mají všechny železnou konstrukci.

Knihovna je zaízena pro sto tisíc svazk, nyní má jich 20.000, poet
to jist úctyhodný, uvážíme-li, že se tu jedná o knihovnu ist od-

bornou. V místnostech institutu zavedeno ústední topení, elektrické

osvtlení, elektrická zdviž atd. Náklad, který vyžadovalo zakoupení a

úprava nové budovy, byl nemalý; vtšinou byl uhrazen milodary dobro-

dinc, hlavn pak nejmenované francouzské rodiny.

Pednášky v nové budov zaaly poátkem roku 1911. Nyní je

tam penesena též knihovna a biblické museum. Ve školním roce

1911—12 bylo na ústav 80 hospitant, 29 chovanc a 16 poslucha.
Professory ústavu jsou vesms lenové ádu jesuitského : P. Leopold
Fonck, P. Ondej Fernandez, P. Antonín Deimel, P. Jindich
Gismondi, P, Heman van Laak, P. Ladislav Szczepanski,
P. Linus Murillo, P. Marius Chaine, P. Frant. Ehrle, P. H.
Lam mens, P, Petrus Vir ani, P. Sebast. Ronzevalle.

Pamtní mince papežská, jež každoron bývá ražena, odnáší se

v roku 1912, devátém to roku pontifikátu Pia X, k založení institutu

biblického. Rytina znázoruje vinnou révu — narážka to na bullu

Vinea Domini — s dvma hrozny, znázorujícími Starý a Nový zákon.

Po jedné stran stojí Mojžíš s deskami zákona, po druhé sv. Petr.

Pod tím stojí slova: Studiis Scripturae Sacrae provehendis.
Jest pirozeno, že biblická vda mnohem zdárnji a snadnji pra-

cuje na pd biblické než jinde. Proto záhy ustanoveno, by ústav

ímský ml poboku v Palestin, a Fonck vyslán 1911 tam, aby opatil

místnosti, pokud možno mimo psobišt ád stejnou innost pstujících

(dorainikáni, assumptionisté, františkáni, benediktini^ Nabízena mu
budova na Karmelu, i obrátil se po rad tamjších karmelit pro

informace o ní na nmeckého konsula v Kaif. Vrátiv se do
I\íma, podal papeži zprávu o píznivém výsledku. Tu \šak došla

stížnost od francouzské vlády proti nmu, že ústav má býti po-

staven pod protektorát nmecký — a prý se o tom ješt nejednalo

— a karmelité sami žádali od místa upustiti, jelikož by vážnost jejich

svatyn tím utrpla (!) Proto zvoleno pece místo v Jerusalem a

francouzská vláda, požádána o protektorát, mileráda jej pevzala.
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Dominikánská tamní Revue biblique internationale
prý z programu svého vypouští exegesi (bezpochyby pro všelijaké

tahanice o ten zpropadený modernismus) a omezí se pouze na biblický

jazykozpyt, archeologii, topografii a pod. Zdali Fonckv konservativní

smr konen prorazí, nutno vykati.

Nebude nemístným pi této píležitosti pipomenouti, že známý
generál H. Himmel, poadatel poutí do Sv. Zem, zaídil z výtžku
poutních výprav stipendium, které mže dostati knz z diecesí, odkud
poutní výpravy gen'. Himmlem byly uspoádány. Knz, jemuž se do-

stane stipendia, oblrží po tyi léta podporu po 2500 K zatím úelem,
by se vnoval biblickému studiu. Dle stanov v r. 1910 zmnných
má onen knz 3 léta stráviti na biblickém Institute v Eím, tvrtý pak
rok ve Sv. Zemi. Sídlo vy^boru, jenž spravuje tento fond, je v Brixenu.

Mezi diecesemi, jichž knží mají na stipendium nárok, je vedle diecesí

Brixenské. Solnohradské, Sekavské, Tridentské a Švýcar též Morava,
t. j. diecese brnnská a olomucká.

V 1. ísle asopisu „Missionen der Augustiner" je pozoruhodný
lánek o náboženské otázce a o budoucnosti katolicismu
na Balkán. Kdežto nmecké listy katolické asto bu více nebo
mén zeteln vyslovují obavy, že vítzství balkánských stát pravo-

slavných bude pohromou pro katolicismus na Východ a že v zájmu
katolicismu by bylo práv tureckou moc zachovat, v oznaeném listu

starý raissioná assumptionista, který již po 15 let pracuje na Balkán,
vyslovuje mínní úpln opané. Uvádíme z lánku pro jeho dležitost

aspo nkteré charakteristické úryvky.

„Balkánská válka a vypuzení Turk z Evropy bude mít rozhodn
dalekosáhlé následky pro východní církve. Politické sjednocení balkán-

ských stát povede, jak se lze nadíti, k náboženskému sjednocenf

s Kímem. Teba tato nadje se zdála až píliš smlou, pece víme
dle docházejících zpráv, že je zcela oprávnnou. Jest jisto, že obtavost,

kterou katolití missionái ukázali ve válce, pivedla pravoslavné oby-

vatelstvo blíže ke katolickému duchu a že tím bylo odstranno mnoho
z oné nedvry, která dosud stála v cest snahám po unii. Na druhé

stran zdá se, že balkánské státy, jichžto vnitní život od nynjška
se bude petvoovat, budou se hledt pizpsobit Západu i ve svých
politieko-náboženských zízeních. Ba i Srbsko, jež dosud katolíkm
nedopálo volnosti vj^znání, hodlá vyhlásit plnou svobodu náboženskou
dle vý^slovných výrok krále Petra, jež uinil ve Skoplji ke katolickému
biskupovi Miediu. Tím padají obavy, že by z vítzství balkánských
stát mlo pouze schisma prospch."

„Se zetelem na toto nové duševní hnutí u pravoslavných bal-

kánských národ teba pipomenouti západoevropskému tisku, by byl

co nejopatrnjším pi posuzování náboženských smr ve schismatických

církvích. Slepá horlivost a jednostranné posuzování vcí, s nimiž mnohý
pisatel lánk není obeznámen, mohou míti v tchto kritických chvílích

velmi zlé následky. Za žádnou cenu nesmí být u pravoslavných buzena

Hlídka. 10
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nedvra k rozhodujícím kruhm v katolické církvi. Bude-li pravo-

slavné obyvatelstvo neobratnými výroky západoevropského tisku doteno
ve svých citech, pak budou ohroženy všechny nadje, jež mají missionái

pro budoucnost.

Jaké rozhoení mohou takové neopatrné, by i dobe mínné,
výroky západního tisku zpsobit, ukazuje nedávný lánek v oficielním

orgánu bulharského exarchátu. lánek má nadpis „Papežství a boj za

osvobození'' a jest odpovdí pravoslavného theologa na lánek v „Neues

Wiener Tagblatt".

Eozuraí se, že rozhodující katolické kruhy nemají nic spoleného
s názory listu jako je „Neues Wiener Tagblatt" . . . Pes to však
lánek v exarchátním listu je dokladem, jaká citlivost panuje na pravo-

slavné stran a jak podobné výroky se strany katolické mokou zpsobit
nedozírnou škodu naší misijní práci. Nehejme si na proroky a po
nechejme Bohu starost o budoucnost!

Stojíme na prahu nové epochy církevních djin. Pro nikoho netoí

tajemstvím, že balkánský svaz je dílem krále Ferdinanda a že Bul-

harsko — balkánské to Prusko — hraje tu vdí úlohu. Již padesát

let psobí missionái v této zemi a pisatel tchto ádk bhem patnácti-

leté innosti na Balkán poznal pomry tamjší tak dkladn, že má
právo o kritických otázkách této doby pronésti svj osobní úsudek.

Mnozí posuzují náboženské pomry v Bulharsku dle toho, co

vdí o ne8nášenliv3'ch IJecích a Srbech. To však neplatí o Bulharsku.

Bulharská ústava ponechává všem plnou svobodu náboženskou a ka-

tolická církev nemže si v této píin nikterak stžovati. Dkazem
toho je dobrý pomr katolickj-ch obyvatel k jejich pravoslavným

spolurodákum a ochota i úcta, které tu požívá zástupce íma u zdejší

vlády. Dva biskupové ídí bez pekážky severní a jižní Bulharsko.

jVIsgr. Doulcet, francouzký passionista, v Rusuku spravuje na severu

patnáct farností a seminá. Stejný poet farností je podízen Msgru
Meninimu, rakouskému kapucínu, správci apoštolského vikariátu

Plovdiv—Sofie. V Plovdiv je domácí katolické knžstvo, jež jest od
etátu podporováno. Katolití knží jsou osvobozeni od vojenské služby,

jako uitelé a duchovní správci dostávají plat od státu a cítí se tu

volnji nežli v mnohé katolické zemi. — Zvláštní pízni tší se tu

katolické školy a pensionáty, které bez pekážky udlují vyuování
více nežli 2000 žákm. Kollegium sv. Augustina má od státu název
„Katolické gymnasium", je postaveno na roven gymnasiím státním a

rovnž i jako obchodní škola je státn uznáno. Mezi tím však, co ka-

tolíci v Bulharsku tší se plné svobod, zmenšil se jejich pcet bhem
krátké doby 15 let v turecké Macedonii z 30.000 na 7000, což jasn
dokazuje, co mže katolicismus oekávat od udržení Turecka ! A kdyby
i to nebylo, musili b^^chom pece jako lidé a kesané páti si vítz-

ství civilisovaných kesanských národu balkánských nad odvkým
barbarským nepítelem kesanství a všemi prostedky k tomu na-

pomáhati !
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Bulharská tolerance ukazuje již svj blahodárný vliv na Srbsko.

Jedni i druzí pejí si v duchu konkordát s Éímem, aby postavení ka-

tolík bylo tu úedn zajištno. To však je pouze první krok. Víme
z jistého pramene, že politické sjednocení balkánských stát musí mít

za následek také sjednocení církevní. Moudí vdcové, kteí bratry od

tisíce let znepátelené zase spojili v jednu i'odinu, dobe vdí, že pouze

tento balkánský svaz mže zaruit politický a hospodáský rozvoj jejich

národ Bulharsko je píliš moudré, než aby se dalo úpln do vleku

bratrské schismatické íše ruské. Jsou sice Bulhai svým ruským bratím
vdni, ale za nic na svt by nepipustili, aby jejich národnost zmi-

zela v ruském nacionalismu. A to jediné, co je mže vytrhnout z pi-
tažlivé síly ruské íše, je návrat k Eímu. Katolická víra stala by se

duší balkánského svazu a oživujícím duchem jižního slovanstva, jež by
stálo mezi katolickým svtem a orthodoxním Ruskem. Ze politika již

astji pivodila taková obrácení, uí práv djiny Bulharska. Boris I.,

jehož tisícileté výroí bylo nedávno slaveno, dal lid svj poktít a pí-
vržence pohanství meem vyhladit, ponvadž se bál, že by barbarská

zem delší dobu nemohla obstát mezi kesanskými íšemi bojovných

Frank a Byzantincv. Simeon Velký po tikrát se objevil ped
tesoucím se císaský^m mstem na Bosporu a rozšíil íši svou po
celém Balkán ; zárove vytvoil kulturním rozvojem zlatou dobu staré

bulharské íše a korunoval své dílo tím, že požádal v fiím o carskou

korunu a o patriarchu pro svou zemi. Jeho píkladu následoval A sen I.,

zakladatel skvlé trnovské íše, jakož i jeho slavní nástupcové, hlavn
však vítzný a od Innocence líl. korunovaný Kalojan, po té též

Boil, pod jehož vládou sekta Bogorail byla na dvou církevních

snmech zavržena a v okolí Vidinu v nkolika dnech 300.000 Bulhar
pestoupilo ke katolické církvi. Posléze to byl Asn II., pod nímž
bulharské carství naposled se zaskvlo v lesku zlaté doby. Po nm nebe

se náhle zastírá oblaky. Bulhai se dostávají úpln pod vliv schisma-

tických Byzantinc.
Minulost pouuje Bulharsko, že nejskvlejší doby jeho djin byly

tehd}^, když bylo spojeno s katolickou církví. Ferdinand I., který
starou bulharskou íši obnovil, ješt spíše než jeho pedchdcové ve
stedovku nalezne cestu do Eíma, nebo moudrost jeho jist jej po-

uila, že jen tam nalezne jisté štstí a blaho pro svj národ. Obrácení
Bulhar pak povede i ostatní spojené Jihoslovany do Eíma.

Unie tato mohla se již r. 1860 pi utvoení nynjšího bulhar-

ského exarchátu uskutenit, kdyby Rusko nebylo svým vlivem zmailo
hnutí, smující k jednot s ímem. Mnozí míní, že nyní pišel vhodný
okamžik, aby byla napravena chyba, jež se tehdy stala."

V novinách opakované zprávy, že Srbsko již o konkordát
vyjednává — jmenován i vyjednavatel katolický — úední „Osservatore

Romano" popírá. Slovanožroutské noviny, jako Reichspost, škodolib
zaznamenávají každý nepátelský krok Srbska proti katolíkm. Ale to
pece rozumí se samo sebou, že pravoslaví, jež jest náboženstvím všech
skoro Srb, bude svou državu hájiti a že nebude naši raissii proti

10*
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sob usnadovati. Vždy nutno i tam pedpokládati bonám fidem,

pesvdení o pravosti vlastního náboženství!

*

Mladolutheráni a masarjkovci, kteí katolické stran slovenské

vytýkali, že rozbila dohodu národní slovenské strany, sdruživši

se kolem Slovenského Denník a, Slov. Týždenníka a Ná-
rodného Hlasníka, vystupují ím dále tím hrubji nejen proti

církvi katolické, nýbrž i proti kesanství vbec. Tak ve vánoním
ísle „Slov. Denníku" vyšla rozprava „co sa stalo na vi anoce?^,
kde o Kristu mluví se tak, jako v beznáboženských listech socialistv.

A k takovému „vzdlávání" slovenského lidu mli katolíci mleti I Te
katolíky bídácky podezírají z madarských úplatk.

*

Pravoslavný východ utrpl koncem r. 1912. krom úmrtí ekume-
nického patriarchy Joachima III. (o nmž podána zpráva

v 1. ísle) ješt jinou velkou ztrátu, totiž úmrtím metropolity
Anton ije v Petrohrad, pedního hierarchy ruské autokefalné církve.

Ve svt slul Alexander Vasiljevi Vadkovskij a pocházel ze skromné
rodiny knžské v Tambovské gubernii. Studoval v Tarabr.v, odkudž
pešel na duchovní akademii v Kazani, kdež pak zstal jako professor

horailetiky a jejích djin. Ale r. 1883 po úmrtí manželky a dtí
vstoupil do kláštera, pijal jméno Antonij, stal se archimandritem,

inspektorem akademie v Kazani a 1885 inspektorem akademie v Petro-

hrad. R. 1892 stal se biskupem ve Finsku, v kteréž hodnosti byl

1893 pedsedou komise, obírající se otázkou spojení starokatolíku

s církví pravoslavnou, k nmuž ovšem nedošlo. R. 1897 byl sv. sy-

nodem poslán do Anglie na slavnosti jubilea královny Viktorie. Od
r. 1899 byl metropolitou petrohradským. V posledních dvou letech

churavl i nemohl se úastniti života veejného.
[Metropolita Antonij náležel k nejuenjším hierarchm ruským,

vynikaje zvlášt v oboru djin homiletiky. Práce jeho v tom oboru

jsou etný. Jako metropolita snažil se o sblížení theorie s praxi,

o mravní zdokonalení duchovenstva, o sblížení duchovenstva s intelli-

gencí i s prostým lidem. Mnoho bylo mu trpti v dob t. zv. „osvo-

bozenského hnutí" i pozdji od pokrokových a anarchických stran.

Byl naklonn sblížení církve pravoslavné s ímskokatolickou i angli-

kánskou, ale nepokojné doby nutily ho pedevším, by vnoval péi svou
vnitnímu zaízení a obrození církve pravoslavné, tak že otázky sjedno-

cení církví ustoupily do pozadí. Berlínskému pravoslavnému nastojatli

ruského kostela Malcevovi dovolil, aby se sml úastniti druhého vele-

hradského sjezdu unionist. Povahy byl láskyplné a pro mírnost svou
považován od nkterých rigorist za liberála. ^

*

Cas, kdy má býti svolán církevní snm pravoslavné církve
v Rusku, se blíží, a proto zájem o oživl. ,.Pokrokái" ovšem vy-
stupují proti nmu, pedpovídají, že skoní íiaskem, ponvadž prý
snmm není církev pravoslavná zvyklá, ježto snmu nebylo tém
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250 let. S druhé strany však pozorovati horlivjší innost pedso-
borné porady, zízené pi sv. synodu, na níž v poslední dob piln
se pipravuje materiál pro snm. Zvlášt podány pedbžné návrhy
biskupa Sergije o reform vyšší správy ruské církve, o obnovení

patriarchátu, zrušeného za Petra V., sv. synodu a všeruských církevních

snm, o pomru ruské církve k ekumenickému patriarchovi atd.

V íšské dum v Petrohrad ministerský pedseda sliboval,

že pedloží návrh zákona o úprav farností, o reform duchovních

škol i o úprav platu pro duchovenstva.

Násihiická vláda uherská zrušila samosprávu církve
srbské; když však valná hromada církevní nechtla se tomu podrobiti,

vláda jednoduše sesadila nepohodlné hodnostáe srbské a nahradila je

povolnými maaronskými. Takto „opravená" valná hromada srbské

církve schválila koncem r. 1912 zrušení církevní samosprávy a spolu

snížila píspvek na ranné na Balkán ze 20.000 K na 5.000 K.
*

Sekta mariavit zejm upadá a blíží se pravdpodobn
svému zániku. Kolik vyznava mla na poátku (po oficielníra re-

gistrování r. 1907), nedá se urit stanoviti. Kdežto orgán jejich „Ma-
ryawyta" mluvil o 120.000 získaných proselyt, úední zpráva kance-

láe varšavského generálního gubernatora ítala odpadlík 83.500 s

pídavkem : „pibližn". Rok na to tvrdil „Maryawita", že poet vy-
znava „církve mariavitské" obnáší asi 95.000, dle zprávy generál-

ního gubernatora bylo jich 87.000. Na kongresu starokatolík ve

Vídni známý panslavista a zvláštní protektor mariavit, nedávno ze-

melý generál Kirjev, ohlašoval velice rozhodn, že sekta má již

pes 100.000 stoupenc, pi emž ujišoval pevn, že katolicismus v
polských zemích ruského záboru postupn bude zanikati.

Roku 1909 zmínná úední zpráva vykazuje, že dne 15. ledna

t. r. ítá „církev mariavitská" 68.770 vyznava. Následujícího roku
týž pramen udává 67.215, r. 1911 jen 59.500 a dne 14. ledna 1912
pouze 48.716. Patrno z toho, že poet mariavit klesá znan každým
rokem. Faktický úpadek je však rozhodn ješt mnohem vtší, když
uvážíme, jak tžko jest u ruských úad domoci se legalisace vy-
stoupení ze sekty kozlovit. Tento úpadek potvrzují také úední zprávy
z jednotlivých mst a farností. Tak na p. ve Varšav bylo 1. ledna

r. 1911 ješt 7010 mariavit, nyní podle výkazu magistrátu pouze
1846. — Tak koní znenáhla sekta, jež ve svých poátcích hrozila

bojem a rozdvojením náboženským v národ polském !

*

Ob as vyskytují se v našich novinách zdravá upozornní (ovšem
„denunciace"), jak si v náboženských vcech poínají zízenci, zvlášt
úedníci katolických statká. Na statcích duchovních sice

nebývalo všude lépe, ale ponkud nastalo zlepšení ; na jiných by bylo

poteba ješt mnoho košat. Zde nelze jinak než doporuiti naprostou

bezohlednost, nebo lidé takoví žádných ohled neznají a pohoršení
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Z tch kruh dávané jest mnohonásobn vtší než odjinud, Vede-li se

z eské strany — a právem — boj proti úednickým ponmovatelm,
nemohou ani vlastenci nic namítati, vede-li se také boj proti úednickým
mravokazm, a jsou eStí i nmetí.

„Volná Myš." k oslavám 1915 vábí ovšem laké lidi socialno-

demokratické. Separatisté však úedn jí dali vdti, že s ní v tom

nechtjí nic míti, že budou slaviti sami. Není však pravdpodobno, že

by se v as nenašli. Te prozatím se autonomisté trochu na „Volnou

Myš." hnvají, protože koketuje tuze s centralisty. Tedy jen pouhá

žárlivost

!

*

Vídenská diecese má dostati nový alumnát namíst bývalého

sirotince (krom hotovosti vj^pjí se 1 1/2 mil. K, jež ovšem z velké

ásti teba teprve sebrati). Vyzvání ke sbírkám výslovn se zmiuje
též o svtnikách pro jednotlivé alumny (nejvyššího roníku
ovšem), což nutno jen schváliti.

Bonifaziusverein na zakládání kostelúv a škol zvlášt

v diaspoe vydal na úely své do konce r. 1911 48,861.583 marek.

V roce 1911 pijato asi 3^9 ™^^' inarek. Z diecesí pispla k tomu
nejvíce vratislavská, na druhém pak míst — pražská.

*

Ambrosiaster zove se neznámý spisovatel spis myln sv.

Ambroži pipisovaných. (Commentaria in XIII epp. Pauli). G. Morin
vyslovil 1899 domnnku, že je to zárove spisovatel pseudoaugustinskýeh

Quaestiones Vet. et Novi Testamenti, totiž obrácený žid Isaak, o nmž
jedná Gennadius ve svých Viri illustres; Morin sice zatím domnnku
svoji odvolal, ale jiní se jí dosud pidržují. Nyní Bruders v Ztschr.

f. kath. Theol. 1912, 1 ukazuje, že spisovatel obou jmenovaných dl
zejm se poítá k pohano-kesfanm ; nemže to tedy býti Isaak.

Dloubý a ostrý spor o kajícnosti a smiování odpadlík
v prvokesanských pronásledováních, zvlášt za Decia (lapsi, sacriíi-

cati, libellatici) snaží se B, Poschmann(v Ztschr. f. kath. Theol.

1913, 1) vyrovnati hypothesí, že snm Karthaginský a líímský 251 a

sv. Cyprian sice zásadn nové mírné praxe nezavedli, stanovíce za

podmínku smíení plné pedepsané pokání, jelikož tak dalo se i ped
nimi, ale že výslovnj^^m naízením rekonciliace umírajících i ped vy-
konáním plného pokání, o emž poch3'bnosti bývaly, praxi blíže urili

a tím také nepímo ji zmírnili, neupouštjíce zásadn od požadavku
plného pokání, jež díve, za pronásledování, ovšem mohlo snadno na-

hrazeno býti novým vyznáním, po pípad muennictvím, nyní však
za doasného klidu, mohlo býti vykonáno a kajícníci v ln církve

pro nová snad pronásledování posilnni. Tím by vyízena byla otázka,

zda díve hích odpadlictví pokládán v tomto život za nesmazatelný,
ve snn-slu záporném: nebyl, ale praxe smírná byla dle okolností díve
písnjší, nyní mírnjší.
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Tamtéž Joh. Stufler jednaje o nauce Origenov stran po-

kání veejného a tajného ukazuje, že dle O. exkomunikace a pokání

veejné se zpovdí nesouviselo, nýbrž že ukládáno jako kázeský pro-

stedek od úad pro pestupky veejn známé; za tajné mohl
zpovdník sebeobžalobu úední kajícníkovi poraditi, pedvídal-li, že

by se snadno mohly na veejnost dostati, a že by veejné pokání takto

dobrovoln pijaté kajícníkovi i obecnosti bylo s prospchem.
*

Záležitost bývalého faráe ve Zvole, p. Bohumíra Petrje,

jenž vloni v lét pro nepíznivý výsledek biskupské visitace pohržkou
suspense prý piveden k žádosti o pensiování a když pense povolena,

žádost odvolal a etníkj z fary odstrann býti musel, projednávána

v Eím (orato acquiescat) a ped správním soudem ve Vídni ; zmiu-
jeme pak se o ní proto, že rozepisují se o ní etné noviny, nkteré
se záludným horlením za práva knžská, proti emuž nutno odpovdti,
že v tomto pípad za takovou repraesentaci knžstvo rozhoJn dkuje
a ji odmítá. Správní dvr prost rozhodl, že žádost byla podána a

pijata, ergo pensiování uvdomním a pijetím nastalo. Jest v5ak možno,
co ekl zástupce p. Petrje Dr. Weinberger : léka proti pravd a

skutenosti uznal, že fará Petrj trpí pokroilou cerebro-spinální

neurasthenií? P. Petrj, který prý se astji soudíval, ukonil tedy

ped obma nejvyššími soudními instancemi na svt. Zbývá již jen ten

soud poslední.
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Udeck^ a umlecky.

Ku starovké chronologii, pro nejisté podání a rzné
zpsoby letopotu ješt plné záhad, zajímavý píspvek podává biblista

J. Hontheim (Ztschr. f. kath. Theol.), srovnávaje letopoet knihy Soudcv
a Manethv (kolem 280 p. K.) Manethovy djiny Egypta zachovaly

se v ástech u Flavia Josefa, u výtahu Julia Afrikana a Eusebia

(v chronografii Georgia S3mcella a v Excerpta Barbai). Manetho
dlouho znevažován pro nespolehlivost, ale novjší bádání ukazuje, že

o dobách bližších jest velmi dobe pouen; dv ze tí jeho období

(2299, 2295, 843 rok — 11, 8, 11 dynastií faraónských) teba však
znan zkrátiti, totiž (dle H.) asi na 838, 834 a 843 rokv, an M.
maje ped sebou tolik dynastií a král, asto souasných, uml je po
sob zaaditi jen do ztrojnásobených období. Svdkem kratší této

chronologie jest hlavn Eratosthenes Kyrenský a i LXX (ecký peklad
Písma v Alexandrii vzniklý) zdá se jí nasvdovati. Dle toho ítá
Hontheim: Abraham nar. 2186, v polovici 8. dynastie pišel do Egypta,
velké pyramidy memfiské budovány na 3.—6. dynastie. Josef pišel

do Egypta za Amenemhata II. z 12 dynastie (panoval 1932—1898}

1918, 1905 povýšen za vezira, 1904 stal se Sesostris II., Josefv to

farao, spoluvladaem, mv už díve znaný vliv na vládu. Mojžíš na-

rodil se 1529, exodus stal se 1449 za Meframuthosisa (Amenhetepa II.

1472—1446) Sesonchis (Sašank, Šušak) z 22. dyn. poplenil za Eoboama
(932—915) Jerusalem, Osorthon (Zara) vedl válku s judským Asou
(913—874), Osee israelský chtje od Assyrv odpadnouti, vypravil

posly k Sabakovi (Sua) r. 725 nebo 724, Taharka ethiopský 701 vytáhl

proti Sennacheribovi, Necho egyptský 610 porazil Josiu u Megiddo,
568 dle proroctví Jeremiova Nabuchodonosor za krále Apriesa (Efree)

pokoil Egypt. Hontheim ukazuje dále, jak Manethovy údaje nejen

Bible, nýbrž i Herodot a zvlášt památky egyptské potvrzují, tak že

od 18. dynastie od r. 1567 jsou skoro zajištny.

Dle novinových zpráv chce Pius X velkonoce stanoviti na
pevný den, jakmile nastane dohoda s vládami.

Proti zamýšleaému u nás poítání hodin denních do 24
(místo do 12, od Rudolfa II. 1581) ozývají se vážné námitky. V Itálii

a Belgii nejsou oním tuze spokojeni. Hodinái za obecenstvo namítají,

že ciferníky pak bude nutno dlati mnohem vtší anebo nebudou íslice

rozeznatelné. Bití pak bude nekonené. Nejlepší by prý byla i zde
njaká soustava desetinná.

*

Hudební svt rakouský slibuje si mnoho od nového hudebního
referenta v ministerstvu vyuování, sekního rady Dr. R. v. Hartela,

jelikož dosud (za ref. dv. rady Dra Dlabae) umlecké zájmy hudební

píliš podizovány obchodním.



Rozhled vdecký a umlecky. 145

Prosted minulého století byl v Praze sensaní proces o naše
Rukopisy, an Hanka naen v „Tagesbote" (1858) z autorství ža-

loval redaktora Davida Kuha, jenž ve dvou instancích odsouzen, ale

revisí od min. Nadasdyho naízenou sproštn, jelikož prý vykonával
jen právo volné kritiky. V tchto dnech zemel vládní rada Ant.
Zeidler, bývalý pednosta universitní knihovny, o nmž nyní teprv

„Tagesbote" prozrazuje, že byl vcným pvodcem onch lánk
protirukopisných.

Uherští Slováci slavili 15. ledna t. r. stoletou památku
úmrtí katol. knze Ant. B er no lák a (f 1813), jenž položil základ
slovenské spisovné ei, odtrhnuv sloveninu od spisovného jazyka
eského. Slováci v nm vidí dobrodince, jenž prý jim „dal v jistém

smyslu dar jazyka." Odtržení sloveniny od eštiny dovršil pozdji L.
Stúr a dosud lze se píti, bylo-li to Slovákm — ba do jisté míry
také Cechm — na prospch i na škodu.

Monumentálním dílem uctila rodina hrabat Krasinských památku
stých narozenin slavného svého pedka, básníka Zikmunda: v prosinci

posvcen byl základní kámen nové velkolepé budovy, urené pro,

„Bibliothek u Krasinských", jež dle slov zakladatelových má
„zabezpeiti poklady minulosti, pelivou rukou minulých pokolení

shromáždné a zachránné od záhuby, uiniti je pístupnými souas-
níkm a odkázati potomkm ke slávé a užitku vdy polské, zem a

rodné Varšavy." V Bibliothece, zbudované ve styku renaissanním,
bude místo pro 300.000 svazk. Stavba potrvá dv léta.

Anthologii milostné poesie polské vydal kritik Jan
Lorentowicz s názvem „Polska pie.š milosna". Pecházeje v chrono-

logickém poádku rzné fase rozvoje poesie milostné, rozlišuje dobu
napodobování cizích vzor (vlašských ve vku XVI a XVII, francouz-

ských ve vku XVIII), dobu romantismu (a s ní poesii Mickiewicze,

Slowackého a Krasiského) a konen dobu mladé, nové poesie po-
sledních let, jež se vyznauje nejen množstvím nových motivv, ale

i velikou rozmanitostí rythmiky. Kniha jest ozdobena 12 reprodukcemi
obraz polských umlc.

Ukázky polského pekladu „Cherubínského pout-
níka" Angela Silesia uveejuje Josef Jankovvski v msíníku „Echa
literacko-artystyczne". Vtší výbor vydá v samostatné knížce s názvem:
„Poutník andlský. Duchovní verše Andla Slezáka."' Jest zajímavo,

že etné verše voln peložil již Mickiewicz a pipojil ke svým básním
nábožensko-didaktickým, takže od nkterých byly pokládány za jeho

vlastní a také do eštiny pekládány jako básn MickiewiczOvy. Krásný
eský výbor z „Cherubínského poutníka" s dkladnou studií o mystice

vydal Dr. Alois Lang nákladem „Meditací".

Dne 22. ledna byly poádány v Polsku velmi etné slavnosti

na památku padesátého výroí posledního povstání polského
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r. 1863. — Krom Ruska, kde všechny oslavy byly zakázány. Na
nešastný tento rok hledí nyní Poláci více jen citem — citera vysokého
tragického pathosu, že to byla poslední bohatýrská doba polských

djin. Rozum pronesl svj soud již díve v etných, asto vášnivých

úvahách obráncv i odsuzovatel. K odsuzovatelm náležel již v dob
povstání i náš Palacký, což budí dosud trpkou nelibost u nkterých
Polák, jak se ukázalo minulého roku za píležitosti pražský^ch jeho oslav.

Tragicky vlastenecký^m pathosem vtšinou nesou se také belle-
tristické práce, jež v hojné míe erpaly z nepebraného pokladu
nešastn^^ch událostí památného roku. Jako jednu z nejkrásnjších

jmenuji sbírku povídek Elišky Orzeszkové „Gloria victis", vy-

danou teprve po její smrti a v Rusku zakázanou. Krátce ped jubilejními

oslavami vyšel nový román St. Žeromského „Vrná eka", jenž

svým djem dotýká se oné katastrofy, a hloubji do ní nezasahuje.

Také Artur Gruszecki, jenž každoron vydává aspo dva romány,
pihlásil se k jubileu románem „Ped bouí", kde vypravuje, jak

mládež pipravovala povstání, odbývala tajné schzky, vydávala brožury

a asopis}^ revoluní atd. Román je však, jak obyejn, psán píliš

zbžn a povrchn, neosvtluje njak nov známých vcí a nepodává
.ani jediného opravdu silného obrazu.

K jubileu vyjdou nepochybn také etné vážné vdecké i populární

studie, jež osvtlí s nynjšího stízlivjšího stanoviska v^-znaii hrozné
porážky r. 1863. Nebo rok ten jest dležitým mezníkem nejen pro

život národní, ale i pro rozvoj celé nové literatury polské. Znamená
hrozné probuzení z dlouhého snu a tím i konec velké poesie romantické.

Doba pedcházející byla nejvyšším vzletem idealismu — nyní nastoupila

doba chladného realismu a stízlivé analyse, jež se projevila nejprve

v historiografii, pak i ve filosofii a kritice literární.

Rokem 1863 zaínají se také vlivy ruské na duši polskou,
jak v delší studii pod tímto názvem ukazuje Dr. Maryan Zdzie-
chowski (Przeglad Polski 1913, . 1). Uitelé ruští ve školách

systematicky oerovali jak Polsku, tak katolicismus, což prese všechnu
nedvru k nim zstavovalo stopy v duších polských žák. Vyrstalo
v nich pesvdení, že Polsku k pádu pivedly šlechta a jesuitský

klerikalismus, že její djiny jsou jen adou bluduv a zloin. (Dr. Zdzie-

chowáki mluví tu z vlastní zkušenosti.) Soukromé studium u mnohých
potom odstranilo nkteré pedsudky, ale pece u vtšiny zstal pocit

duševní nízkosti, slabosti Poláka oproti Rusku. Toto oslilovalo je

pozdji i zvunými hesly pokrokovcv a revolucionist, vždy širší

zástupy uchvacoval kult Ruska a víra ve spasení svta revolucí ruskou,

jíž musí se podíditi i snahy národní. A v dob revoluce poddala se

polská mládež úpln vlivm duchovní rusifikace, chápala se všeho,

aby dokázala, že není nacionalistickou
;
polskost byla u ní synonj^^mem

buržoasie, klerikalismu a zpátenictví.

Když pak revoluce zklamala, zachvátila intelligenci erná bez-

nadj nost, jež vehnala ji na pole záhad u Bohu a duši. Nejlepší

hledah ochrany v západním kesanství (Vladimír Solovjev, Caadajev),
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jiní v západním bezbožectví (Hercen, Bakunin). Vtšina na tomto poli

otázek vnosti pobloudila a místo upokojení byla vržena v propast

zoufalství. Tajemství vnosti a smrti eší se stanoviska ist subjektiv-

ního a anarchistického, nepoítají ani se zkušenostmi vkv ani s názory

jiných lidí, neohlížejí se na pekážky a neprchají ani ped absurdem.

Jsou smlí — a tím vábí k sob i duchy polské. Smlost a pýcha
budí odpor ke všelikým poutm. Pravda však ukládá pouta. OJtud
strach ped pravdou. Odtud ono náboženství utrpení pro utrpení, jež

S6 nyní hlásá, ono ponoování se v propasti vlastní duše a její ne-

ukojená muka stává se u mnohých mystickou mystifikací. „Hledání

pravdy u onch mystifikator není upíoiné. Kdyby pravda stanula

náhle ped nimi, utekli by od ní, nebo ji nechtjí. Dobrovoln zvolili

si temnotu, nebo v temnot je všechno volno, kdežto svtlo ideje

Boha živého a nebe nutí lovka ke spolupráci s Bjhem, by zlo bylo

odstranno a nebe realísováno. Výhodnjší jest tedy zjevovati lidem,

že není možno nalézti pravdy a že bolest z jejího hledání žene lovka
v propastné temné hlubiny, v nichž mizí rozdíl mezi dobrým a zlým."

Tak vysvtluje Dr. Zdziechowski smry moderní literatury ruské,

jež psobí neblahý^m vlivem zejména na polskou literaturu a tím

ovšem také na celou novou spolenost. Moderní literatura obírá se

ponejvíce analysí utrpení a híchu, pojatou jako tvrí cíl, ne pro-

stedek, anály si, jejímž výsledkem jest negace zákona mravního. Halí

se asto v mlhy myslicismu, ale není to onen mysticismus Novalisv,
jenž v lovku vidí svatyni Boha živého — jest to mraný satanský

mysticismus orgií smyslných, spojený se zoufalým pessimismem životním.

Poalo V3'cházeti první úplné vydání spis Elišky Orzeszkové,
jež vyjdou rychlým tempem bhem 3—4 let a zaujmou 35—40 svazk,
rozdlen3'^ch na série podle píbuzného obsahu. První série (5 svazk)
obsahuje povídky ze života lidového a šlechtického, druhá (5 svazk)
povídky ze života židovského i nkteré rozpravy o otázce židovské,

jíž autorka, jak známo, ped lety s oblibou a podrobn se obírala.

Poláci poínají užívati šastného prostedku, aby dali poznati

sebe a svou vlast v Evrop: kinematografu. Založen nedávno nový
podnik „íilme polonaise", který ve spojení se svtovou firmou Pathé

frres bude dodávati materiálu kinematografického výlun z polských

zemí : krajiny, tradiné obady, scény historické, národní kroje atd.

Keditelem podniku jest Gabriel Dauehot, autor knihy „Polska ne-

smrtelná".

V novém roce pestal V3^cházeti známý varšavsk}^ antisemitský

list ..Rola", jenž po dlouhá léta plnil svj úkol „bojovníka proti

Nmcm a Židm". Poslední jeho redaktor a vydavatel, mladý publi-

cista Štpán Jelenski, chce se vnovati studiím theologickým, aby pak

v Polsku „rozvinul akci náboženskou v širokém stylu".

*

Djinám „Ruské literatury" (sv. I. „Stará doba") professora

E. V. Ptucha dostalo se velké prémie hr. D. A. Tolstého v obnosu
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1000 rublv a estné zlaté medaile v cen 200 rubl. Cena I. svazku

4 ruble.

Nákladem M. O. Volfa vyšlo „Polnoje sobranije soinnij"
D. S. Merežko vského v 15 svazcích. Merežkovskij jako básník,

romanopisec, íilosof i kritik zaujímá pední místo v souasném písem-

nictví ruském, ne tak umleckým nadáním, jako vynikajícími vdomostmi.

Pornografie v ruské literatue zavinila již mnoho zlého. Nedávno
vyšel 4. svazek románu AI. Verbické „Kljui sasfja", jehož

I. díl máme peložený také v našem písemnictví. Prof. A. Bronzov,

jednaje o tomto román diví se jen tomu, že nco tak oplzlého mohla
napsati žena, o níž se pece pedpokládá, že bývá citlivjší k otázkám
pohlavní mravnosti, než rzní Andrejevi, Arcybaševi, Kuprini. Spiso-

vatelka chce „Klíi" otevíti cestu k štstí, o nmž všichni blouzní . .

a zatím „jaká to hnusnost, jaká hanebnost !" „Pry se všelikými kon-

venními pomry, pry s pedsudky, jež pekážejí lidem, by se svo-

bodn, beze všech pekážek oddávali pohlavní lásce . . . Lidé vymyslili

manželství, jen aby kladli pekážky lovku na cest k štstí — k po-

hlavním požitkm . . V oboru pohlavním nemá býti žádných pe-
kážek!" To smysl románu Verbické, jenž tolik nezkušené mládeže svedl

na bezcestí, tolik dívek otrávil duševním jedem, uvrhl je v propast

špíny a kalu. Jen zlý, nanejvj^še omezený lovk mže s lehk3'm

srdcem psáti podobné vci, svádjící k prostopášnosti. Jakj^si spisovatel

Nikitin v odpov na „Klíe štstí AI. Verbické" napsal knihu
„Klíe neštstí", truchlivou to historii velice nadané dívky, jež

pod bezprostedním vlivem románu AI. Verbické oddala se prostopáš-

níkovi. Ne klíe k štstí podává román AI. Verbické, nýbrž otvírá

dvée k peklu, k objetí satanovu . . . Nesvdomitá kritika román do-

porouí nezkušené mládeži, která se vrhla podobn dychtiv na „ukon-
ení Klí štstí", které s názvem „Pemožení"' napsal br.

Amoi (Rapgof.).

„Vel es" nazývá se I. sv. almanachu ruských a jihoslovanskj^ch

spisovatel, vnovaného staroslovanskému bohu slunce, Velesovi. Jej,

syna boha nebes, Svaroga, opvují tu básníci ruští Fedor Sologub,

Vja. Ivanov, S. Gorodckij, bulharský Sirak Skitnik, polský zesnulý

Z. Krasiúski a žijící Jan Kaspro"wicz; z prosy nalézáme tu Julia Zeyera,

AI. Remezova (Rusa), Cankara (Slovince) i Danku Simunoviée (chorvata).

Malíství ruské tší se v poslední dob znané oblib i v cizin.

Zvlášt hledány jsou ruské illustrované spisy v Nmecku a ve Francii.

Obšírné „Djiny malíství všech asu v a národ" napsal

Rusm AI. Benua i vydává je vydavatelská íirma „Šipovnik" v 30
svazcích po 1 rublu 80 kop. Benua má své odchylné názory od sta-

rých historik malíství, od ustálených náhled, snaže se asto snížiti

význam dosud velebených malí a socha, kdežto v^-znam mnohých
novjších, pochybných veliin, zvtšuje. Na všechen zpsob jest podání
jeho originelní. Jediné knihkupectví M. O. Volfa ohlašuje, že má 750
pedplatil na dílo.
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Pi dramatickém konkursu cena A. N. Ostrovského 600
rubl piknuta byla S. L. Poljakovu. Konkursu se úastnilo 126 kus.

V poslednícli tech letech žádný divadelní kus nebyl cenou poctn.

Nedávné úmrtí petrohradského professora anatomie Cyona vzbu-

dilo vzpomínky na jeho boj proti spiritismu. Velký povyk psobil

Douglas Home svými produkcemi v letech padesátých minulého století

v Anglii, ke spiritismu zvláš náchylné. I uenci jako Crookes neb

Walace šli na lep ; slavený Faraday prohlásiv Douglasa za pouhého

eskamotéra neušel útokm. Nemén úrodnou pdu našel Douglas v Petro-

hrad (Aksakov atd.), ale Cyon byl ze seancí brzy vylouen, ježto prý

je duchm antipathický. Zaídil totiž první sezení se všemožnou obe-

zelostí sám, a Douglas minul se s výsledkem. Cyon radí pedevším
stl se sklennou deskou, by bylo vidti pohyby nohou, jimiž se

stolobyb a nkdy i klepání duch provádí ; toto též nkdy pístrojem

v kapse. Dále radí zatížiti stl rukama nebo pevn držeti koleny, a

hlavn, dávati pozor na to, co se dje, nikoli na to, co kejklí vy-

práví. Douglas produkoval se i na panovnických dvorech. U Napoleona III.

a Eugenie v Compigne pistihl jej generál Fleury, vyšed z pokoje

ven a jinými dvemi tajn se vrátiv, jak obnaživ palec nohy z botky

zvláš na to upravené dotkl se jím pod stolem ruky císaovniny, která

zdšen vykikla, že se jí dotkla ruka mrtvého dítte (jak práv
k produkci náleželo). Kousek jednoho z bratí Davenport zmail Cyon
tím, že jej pivázal na židli nehybn, kdežto obyejn úastníci váží

kejklíe mezi jeho vypravováním docela nedbale neb dokonce dle jeho

návodu, tak že jest mu hrakou se vyprostiti. Pes makavé své dkazy
Cyon jen u ásti ruské intelligence prorazil.
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Uvíchovateísk;^.

významu pohádky v dtském život rozeslali v Mnichov
rodim, pstounkám, lékam a j. pátelm mládeže dotazník: 1. Ško-
dily pohádk}^ dtské obrazivosti? 2. Trpla jimi pravdomluvnost nebo
smysl pro skutenost? 3. Psobily njak jinak škodliv na mravnost
(samolibostí, nepoctivostí a p.)? 4. Vyvolávaly v náboženském smru
njaké škodlivé úsudky, na p že nauka náboženská vykládá též jen
pohádky? 5. Psobily škodliv na nervy, atd.? V odpovdích kolem
90% popeny njaké škodlivé úinky v uvedených smrecli, lékai
zvláš co do nervové škodlivosti. Otázka o užitenosti pohádek pro
zásobu a obratnost slovních výrazv a pro mravní rozvoj zodpovdno
jen 85% kladn, mezi nimi však byly všechny pstounky, jež ovsem
ovládají nejvíc látky. Z otázek dtem daných, kohk pohádek jim
vyprávno, které mají nejradši atd., 31% zodpovdno, že jim nevy-
právny žádné ; stejnou odpov dalo l4% dvat vyšší školy. Úsudek
o duševním ochuzování rodinného života jest na snad.

V „Paedag. Rozhledech" (1913, 1) praví Fr. Pražák, že „chara-
kterem mravního vyuování musí býti: pirozený vývoj dítte,
jeho rodinná výchova, hodnota uitele, hodnota uiva, základní idee

všelidské, spolené všem vrstvám a rasám. „Didaktika náboženství ve
škole mravnost nepodporuje." „Bajky a íkanky, citáty, mravní sen-

tence jsou toho dokladem. Zstávají dítti hrzou, ne vodííky. Pravé
náboženství musíme dítti najíti v oteveném širokém svt." „Lidová
poesie, zvlášt pohádka, jak na p. již [oh, oh!] Tolstoj správn vy-
stihl, je nejlepším katechismem nové morálky, závislé na lidskosti,

rovnosti a spravedlivosti." Ale vždy pokrokái považují Bibli také
za sbírku pohádek, a že je to spis národní, „lidový", o tom pece ne-
bude nikdo pochybovati.

Ale to jen mimochodem. Hlavní jest, že o blahodárném úinku
pohádek na skutencu mravnost všichni vychovatelé a psychologové
nebyli tak silno pesvdeni; nkteí je pokládali pímo za škodlivé,
jiní za prospšné co do esthetického vzdlání a zjemování, jež
daleko ješt není inorodou mravností. Sám patron onoho „pírodního"
vychovatelství, Rousseau, je rozhodn odsuzuje jako návod k nepravdi-
vosti. Tedy není ani prospšnost pohádek (a povídek) docela nesporná,
tím mén pak možno jimi nahraditi stízlivou, pesnou mravouku!

1 k ostatním vývodm bylo by nkolik otazník na snad. Váha
osobnosti uitelovy, sourodé názory mezi uitelem, rodinou a díttem,
vše^ to má ovšem veliký význam, a b3^Io by dobe, kdyby si jej uitel
uvdomil do všech dsledk. Tak jak si to pokrokái pedstavují a
provádjí, to rozhodn není: uitel jejich má prý spolupsobiti s rodii,
ale ovšem jen tak a potud, jak a pokud on sám chce; jsou-li
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rodie zpáteníky, totiž katolíky, a di' jejich též, tu takový uitel

vidí svj úkol v tom, jak by je zpokrokail. A toho ovšem trpti nelze.

2e je to vychovatelským zloinem, síti takto rozpor do dtské duše,

a to pro njaké nejisté pokrokáské frase, to takovým nesvdomitým
pa-Koraenským tžko dokazovati. Jim nejde o díi, jim jde jeno „pokrok".

*

Kuchaské vyuování má b3Hi brzy zavedeno v nejvyšších

tídách obecných, po p mšinských škol. Najmén dva sporáky mají
býti zízeny, každý pro 6—8 dvat, vyuováno má býti po pldnech
tak, aby každé dve aspo jednou za týden k vaení se dostalo. V}^-

uovati mají, raožno-li uitelky" tídní, pro nž budou zase zavedeny
kursy zemské. I škole odrostlá dvata mohou ve školních kuchyních
se piuovati, ale ne zárove se školními. Kde možno, má se k to-

muto vyuování pipojiti též návod, jak vésti domácnost, jak pstovati
zahradu atd. /

*

Na jednom stedním ústav vídeském (realce spojené s reformním
realn3"m gymnasiem) provádná lékaská služba zjistila, že ze

117 žák prvé tíd}- pouze jedenáct (!) jest úpln zdravých. Z toho

vidti, jak nespravedliv viní se škola a pilné studium, jakoby zde
byla hlavní, ne-li jediná píina tlesné slabosti žactva. Již v prvé
tíd a tím více ve vyšších nápadn pevládají vady oní. Vzrst
tla více uspokojuje nežli váha.

Pokusné mení citových pochod. Krom zmn obhu
krve, dýchání a vymšování žláz djí se i pokusy kinematografické,

kterými nepozorovan zachycuje se tváení a posunky pi prohlížení

obraz. Rudolf Schulze v Lipsku zkoušel tak Slete hochy a 13 létá

dvata obou svých tíd, pedevším nkolik vtein, aby zjistil prvé,

asi nejsilnjší dojmy, v nkterých pípadech i déle, aby zjistil dojmy
další. Zajímavo jest, že dojmy z postav, kvtin a obraz námoních
osvdily se i u jiných dalších osob, u krajinek nebylo to však vidti.

Ministerstvo vyuování prý zamj^šlí písnji na tom státi, aby
uebné pomcky pro školy všech druhv objednávaly se co
nejvíce doma. nikoli v cizin. Však by byl as!

*

Dolnorakouské snmovn podán návrh Mayerv, že zemský výbor
vzdává se zástupce v okresních školních radách mimovídenských a

jmenování definitivních uitel má se ponechati 10-lennému smíšenému
odboru školskému, volenému na 6 let, 5 z okresních školních i-ad,

4 ze snmu, 1 okresní školdozoree.

*

Mezinárodní vychovatelskou knihovnu v Brusselu

zíditi usneseno na loské amsterodamské schzi mezinárodní ústedny
uitelských svaz.



152 Rozhled vychovatelský.

V Hollandsku jest 1889 škol svobodných (soukrom3'^ch), ka-

tolických i protestantských, s 320.488 žáky, na nž vláda pispívá

6,300.000 zl. Ve veejných školách, obcemi vydržových, jest 563.433 žák.
*

Katolický uitelský" spolek v Nmecku ml roku 1912

24.295 len, z nich 2991 organisováných jen dle zemí, nikoli v ústedí.

*

V Anglii zaínají silnou agitaci proti — „chod ní za školu"
Pro Londýn a celé okolí byl zízen zvláštní úad, jehož úedníci mají

každodenn ped polednem procházeti ulicemi msta a vyhledávati dti,

které místo školy potulují se bezúeln po mst. První zpráva o in-
nosti úadu vykazuje tato data: úedníci zadrželi na ulicích 7861 dtí;

ukázalo se, že z nich 5327 „šlo za školu" a neinn pobíhalo, 2000
bylo posláno od rodi nebo pstoun za rznými záležitostmi, 74 pro-

dávalo zápalky, 85 žebralo. Úady mstské a školní vzaly si nyní za

úkol ob meziti toto zlo na mininaum. V našich mstech a zí-lášt ped-
mstích prese všechnu péi školních úad byl by lov na takové po-

tulné dti také znaný.
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Hospodásko-sociolní.

V r. 1911 založeno v Pedlitavsku 53 akciových spole-
ností s jistinou asi 118 mil. K, r, 1912 GQ se 130 mil. K, z toho

eských 15 se 14,170.000 K. Spoleností s omezeným ruením
založeno r. 1911 í-83, 1912 530 (70 eských) s jistinou 96 mil. K.
Jiné zvýšily svoje základy o 16 mil. K (eské o 3,408.000 K). Je
tedy nouze o peníze a není, jak se to vezme. Jako vždycky, není jich

tam, kde jich nejvíc potebí.

Též o výsledcích eských bank v Uhra ch docházejí zprávy

píznivé. eská prm. b. platila 5%, Zemská prm. b. (Živnostenská

b.) 14%, Ústední banka eských spoitelen, která v Bukovin mla
velmi nemilé opletaky s RaifFeisenkami, platila v Uhrách 5 % dividendy.

Vláda prý chystá návrh, aby záložny a spoitelny aspo 30%
svých movitých jistin uložily v papírech, aspo 15% z toho v papírech

státních. Jen pod tou výminkou bude jim povoleno dáti kursovní ztráty

do aktiv. Má se tím zvýšiti kurs veejných papír. Z eských kruhv
ozývá se odpor, any prý tím eské záložny a zemské papíry mají býti

poškozeny. Zdali tomu tak, nesnadno íci, akoli ze souhlasu nkterých
nmeckých novin by se tak mohlo souditi; ale tžko pece ped-
pokládati, že by Polák Zaleskl k tomu se propjil.

Koncem prosince 1912 bylo v Rakousku za 1300 mil. K ban-
kovek kovem nekrytých, 708 mil, K. zdanných. Letos nastalo

již o 21*5 mil K zlepšení, ale pece ješt trvá stav o 381 mil, K
horší než tou dobou vloni. Prmysl, nenastanouli nové zápletky vá-

lené, ml by se zdvíhati. Jen že peníze bankám a záložnám v prosinci

vzaté, akoli se z ásti vracejí, pece asi nezlaciní, jelikož potebí
upokojiti starší nároky.

Státní výpjka z Newyorku, za 1^4—2 umoitelná, pece prý
není tak výhodná, jak se myslilo. Nejen ztráta kursovní, ale i 6%—67*%
súroení je prý tíživé, a až nastane splátka, budou nesnáze ješt vtší,

ed. Anglobanky v Brn Mallner navrhuje proto vlád, aby vypsala

radji loterní pjku 5

—

51/2%dí, jíž by se dosavadní státní papíry

sice stlaily, ale za to opatily lacinší peníze.

Kartely dle návrhu hospodáské komise na íšské rad mají

sice i dále býti právoplatný, ale za dozoru státní komise, v níž by
se uplatnily obchodní komory, zemdlské rady, obce i dlnictvo. Mír-

njší návrh žádá jen, by byly povinny dáti se zapsati do obchodních

rejstík, ostejší, by dána byla také možnost potlaiti škodlivé pod-

niky kartel. *

Na Ceskobrodsku u Moeníka objeveny sluje erného lesklého

uhlí jdoucího SV v úhlu asi 30" do znané hloubky.

*

Hlídka. . 11
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Roku 1912 získáno prý v echách a na Morav 10 velkostatk
pro Cech}^, asi 8150 ha pdy. Z eských do nmeckých rukou ne-

pešel žádný.

Poštovní spoitelna, 18G1 Gladstonem v Anglii založená,

u nás za Hohenwarta od Alb. Schjiffla zamýšlena, ale teprv 1883 (12.

ledna) od ministra Pino pes odpor liberál (Menger a j ) zízená
(první ed. Jií Ooch) stala se mocným initelem ve státním penžnictví

;

r. 1912 celkový obrat její byl 32 miliard K. Bylo by jí páti všeho

zdaru, aby mohla pevzíti aspo ást úkol jakési statní rakouské
banky. S eského stanoviska však nutno vytknouti, že silno germanisuje.

Nedávný pokus, aby sirotí peníze byly u ní ukládány, vynesl jí

proto ostré útoky eskj^ch list. O decentralisaci do hlavních mst
obchodních mluví se již déle; místním potebám by to ovšem lépe

hovlo, ale, jak už v Eakousku bývá, mlo by to za následek také
zástupy nových úedníkv a tedy nových výdaj.

íšské rad sdlený „malý finanní plán" naráží na velké
obtíže. Povstný název „úprava" financí i tentokrát znamená nikoliv

úsporné spoádání, nýbrž jako vždy zvýšení daní; o jednom snížení,

totiž domovní dan, se ta a tam jen mluví. A tu jest pro zástupce

nemyslivých dav, sociální demokraty, nejlepší píležitost ukázati svou
opposinost : stát má hodn dávati, ale nic necbtíti. Arci bylo by už
na výsost potebí sáhnouti k dkladné oprav financí našich, a ne-

spokojenost s nynjšími pomry jest víc než oprávnna. Ale ti, kteí
se dali zvoHti za zákonodárce, mají též umt poraditi, jak tu opravu
provésti.

Vláda vedle zvýšené dan z líhu a — proti dívjší pípovdi
— také ze zápalek slibuje si zvýšení pijmuv od náhledu do ob-
chodních knih, aby píjmy nemohly býti níže piznávány nežli jsou.

Zájemníci brání se proti nmu vesms, bohatší více, chudší však také.

Jeden dvod jejich nad jiné jest pozoruhoden, totiž možné zneužití úedního
tajemství. Dozorci nebudou asi samí úedníci, nýbrž, jako nyní v ko-

misích odhadních, asi také živnostníci atd. A ani u samých úedník
není vžd}'^ úední tajemství zajištno, nebo politické strannictví i velkou
ást úednictva zdemoralisovalo. Jinak se poteba náhledu toho uznává,
jenom neumí nikdo poraditi, jak by se bez kivdy mohl provádti.

Proti oprávnnému zvýšení osobní dan pi píjmech nad 10.000 K
roSn pánové se ovšem brání,

I*íavrhované zvj^šení dan z lihovin naráží na odpor hlavn
soc. demokrat, již v nich vidí tekutý chléb proletáe. Moravské po-
selstvo pak poukazuje na to, že podíl, jejž má z dan této dostati Mo-
rava na úpravu svých financí, jest nepomrn malý. Zajímavý jest

pomr mezi vyrobeným lihem istým, jehož se užívá na likéry, zava-
ování atd., a denaturovaným (na pálení atd.). Z vý-roby Vq

— ^o/^^ 1912
443.833 hl. zdanno 393.315 hl., denaturováno pak 108.998. V pro-
deji na p. Obchodní Zádruhy v Brn odbyto r. 1912 istého pouze
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132 hl., denaturovaného však 225 hl. Za zmínku to stojí proto, že po-

kik liberálníkv o biskupských a klášterních hhovarech nepoteboval
by na naší stran býti tak beze všeho pijímán. Nehled k tomu, že

jde tu o dležité odvtví prmyslu, jenž jest potebný i bez pijáctví,

jsou to stará propinaní práva z dob patrimoniálnícb, jejichž výtžek
v nkterých krajinách nesnadno jiným nahraditi ; a výtžek ten nejde

jen do kapes lihovaru, nýbrž též okolních pstitel zemák. Hloupým
štvaním lihovary neznieny, ale zašantroeny židm, a te už jest

nám — lépe!
*

Sociální pojištní. Vláda rakouská pedložila 3. listopadu

1908 íšské rad návrh zákona o sociálním pojištní v 2. opraveném
a doplnném vydání. (První vydání bylo uveejnno jako „Programm
fr die Reform und den Ausbau der Arbeiterversicheruug" 9. prosince

1904.) Návrh obsahuje pojištní úrazové, nemocenské a invalidn-starobní.

Pojištní úrazové a nemocenské trvají v Rakousku už od r. 1887 a

1888, a v pedloze z r. 1908 docházejí jen ástené reformy; pojištní

invalidn-starobní — jež jest v Rakousku nové — zavádí se nucen
pro nesamostatné dlníky, kteí podléhají pojištní nemocenskému,
ale byly v n pojaty i osoby samostatn inné a jich lenové rodiny,

kteí v domácnosti pomáhají. Invalidní a starobní pojištní dává nárok
na roní stálý dchod v pípad neschopnosti práce a ve stáí od

65. rok, jakož i nárok na výplatu kapitálu pozstalým po zemelém
pojištnci. Od roku 1908 se na osnov „pracuje". Prmyslu není

vhod, že dlníci prmysloví a zemdlští tvoí v osnov tutéž tídu
risika, a že do pojištní jsou pibrány také osoby samostatné. Proto

vznikla ada návrh pro finanní rozlouení risik prmyslových a

zemdlských a odlouení samostatných od nesamostatných. Jedni na-

vrhují, aby pojištní samostatných bylo nahrazeno ním jiným na

p. nuceným spoením neb poskytováním starobních dchod po zp-
sobu anglickém (bez jakýchkoliv píspvk), druzí pro samostatné

doporuují pojištní fakultativní, jiní chtjí, aby závazné pojištní

samostatných bylo zavedeno jen v zemích kulturn pokroilých, n-
kteí poukazují na spojení fakultativního pojištní se systémem bel-

gickým, dle nhož mže pojištnec platit píspvky dle libosti, aniž

perušením ztrácí nárok na pojistné, mže si stanovit každou chvíli,

k jakému víelu si stádá, mže si piplácet na invalidní rentu a také

ekací dobu zkrátit. Vláda odmítla návrhy a trvá na spojení risik.

Nmecko má už celou stavbu sociálního pojištní jakož i pístavbu
pojištní soukromých úedník pod stechou, Anglie za rok uzákonila

velkolepé dílo národního pojištní, Francie rychle zavedla starobní

pojištní a Rakousko za 8 let nemže skoncovat starobní a invalidní

pojištní. To výmluvn charakterisuje celou rakouskou politiku se všemi
jejími pívlastky : sociální, hospodáský, zahraniní atd. Píina tohoto

neblahého zjevu spoívá v tom, že dole není pravého ješt porozumní
pro myšlenku pojišovací, na hoe není penz pro pojištní sociální a

dnešní politikové, kteí by se mli vci energicky chopit a ji usku-

11*
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tenit, nemají pro otázky sociáln politické a hospodáské smyslu,

ani patiného vzdlání.

Kdežto jiné státy plní slova Bismarkova, jež pronesl v parlament
r. 1884: Geben sie dem Arbeiter das Recht auf Arbeit, solange er

gesund ist, sichern sie ihm Plege, wenn er krank ist, sichern sie

ihm Versorgung, wenn er alt ist, platí u nás stará zásada rakouské
politiky: Wir kijnnen warten.

Ve Francii bylo uzákonno starobní pojištní 5. dubna 1910
a vláda už chystá pedlohu o invalidním pojištní, jež má spoívati

jen ásten na státní iniciativ, totiž pokud se bude jednati o do-

životní nebo nezhojitelnou invaliditu. Bude-li se jednati o pípady, jež

jsou mezi nemocí a invaliditou, piberou se podprné spolky vzájemné
na pomoc. Pojištní bude pro dlníky závazné.

Ve ÍSvédsku pedložila v listopade veejnosti zvláštní komise
návrhy na starobní a invalidní pojištní, jemuž mají podléhati všichni

od 16. roku vyjma státní úedníky — kteí mají už pojištní své —
a osoby, které mají nejmén 6000 K roních píjm. Pojištnci se dlí
na 3 tídy. Kdo má roní mzdy do 800 K platí ron 2 K, ti, co

mají 800—1200 K platí 7 K ron a kdo má pes 1200 K roních
píjm, platí 12 K. Tyto píspvky mají vynésti za rok 8 5 mil. K.
Všech pojištnc se odhaduje na 2'6 mil. Výlohy s pojištním spojené

nesou pojištnci (^/g) a stát s obcemi (Vó)- Píspvek státu jest vypoten
na 21 mil. K ron, obcí na 105 mil. K — ovšem až bude pojištní

v plném chodu. Dchod, který se pojištnci pone vypláceti v pípad
trvalé invalidity neb ve vku 67 let, bude obnášeti 30% splaceného

kapitálu u muž, 23% u žen. K tomu obdrží ješt z veejných pro-

stedk muži nemajetní 150 K, ženy 125 K, mají-li však dchodníci
svých píjm ron 100 K, obdrží z veejnj-ch prostedk jen 100 K
muži a 75 K ženy. Veejný píspvek se ztení o 100 K, mají-li

dchodníci roních píjna 200 K. Pi roních píjmech 300 K odpadá
podpora veejná vbec. Dobrovolnými píspvky jest možno pensi zvýšiti.

Itálie zavedla státní monopol pro životní pojištní, dle nhož
jest oprávnna provozovati životní pojištní v Itálii jedin státní po-

jišovna. Soukromým pojišovnám v Itálii obchodujícím nedostalo se

žádného odškodnní ; zákon jim pouze dovoluje nejvýš 10 let v Itálii

ješt obchodovati, za to však musí 40% každého nového risika od-

stoupiti státní pojišovn, polovici prémií uložiti ve státních italských

papírech a tarify pedložiti ministerstvu obchodu a orby ke schválení.

Státní pojišovna zahájila innost už 1. ledna 1913. Italská vláda hodlá

zmonopolisováním životního j^ojištní zjednati si zdroj píjm pro vy-

budování sociálního pojištní. Rakouská vláda prý pomýšlí následovati

píkladu Itálie, totiž životní pojištní míní postátniti a živelní pozemštiti.

Ve Španlsku král dávaje si v poslední dob pedvolávati elné
politiky z levice jeví prý velký zájem o sociální pojištní. Teprv te?
A co jeho dívjší rádcové, a liberální, a konservativní ?



Eozhled hospodásko-socialní. 157

Organisace katolických žen ve Francii ve svém plmsíníku
„Bareau information religieuse et sociále" uveejnila 23 odpovdí na

dotaz o píinách a pokroku veejné ženské innosti ve
Francii. Za hlavní píinu, že se katolické ženy ráznji vzchopily

k práci udává se — vypuzení eholí z Francie. Nastalá mezera zeteln
pouila ženy francouzské, kde jejich hlavní psobišt, u dtí, svých

i cizích, u nemocných, u chudiny. Námitku, že veejným psobením
odcizuje se žena své své rodin, odbývá mile Derrien, že sice asto
žena pro veejné pevzaté úkoly zanedbává svoje soukromé, ale že

mnohem více jest žen, které je zanedbávají pro samé zábavy a sporty.

*

Mniši v útuln na hoe Velký sv. Bernard za píkladem svýeh

bratí na Simplon a Malém sv. Bernardu ohlásili, že bezohledností
návštvník donuceni jsou vybírati za pohostinství njaké, by i

skrovné poplatky. Cestovatelé jistého druhu považují totiž útulnu jejich

za bezplatný hotel a usazují se tam i na delší dobu, aniž uznají za

dobré ním k udržování pispti. Jelikož pak dar z Francie, ze

Švýcarska a z Itálie díve docházevších znan ubylo, nelze již toli-

kému potu návštvník (kolem 30 tisíc ron, z nich asi 20 tisíc

cestovatel) pohostiti zdarma, jak ehole pedpisuje.

*

Stará pravda, jak absurdní jsou vlastn rzné ty dobro-
inné plesy atd., kde se panstvo na chudáky „skvostn" pobaví
a vyhýí, objasnna nedávno v Nmecku dotazníky rozeslanými asi

1500 dobroinných spolk. U 144 berlínských dobroinných spolk
skoro 95% píjm bylo z lenských píspvkv a jen asi 6'/q ze

zábav; z tch nejvíce (2'36"'/o) vynesly ajové veírky a pod., koncerty
jen 0'6°/o, bazary 0"45''/o, kvtinové slavnosti 0'44, divadelní veery
0'lS°lo. Mnohé slavnosti, rozumí se samo sebou, stály mnoho práce

a nákladu a nevynesly vbec nic leda schodek. Nkdy ovšem jest

výsledek píznivjší, ale i v tom pípad, kdyby se jen ást toho, co

takové slavnosti stojí, dala pímo na dobroinné úely, bylo by jim

lépe poslouženo a zachránna by byla povaha i zásluha
osobní dobroinnosti kesanské. Takto je to jen jiný zpsob
bezcitné, sobecké marnotratnosti, která stovku vyhodí, aby chudák
halí dostal, a osobní vztah mezi dárcem a podarovaným, to vlastní,

co má lidi sbližovati, vbec zanedbán.

Neuvitelná íslice zaznamenána v novinách nedávno o po-
rodech pražských. 44% prý se rodí v matice Praze dtí ne-

manželských — proti 32% ve Vídni, 31-6 v Stokholm, 27'4 v Pešti,

265 v Paíži, 244 v Mnichov, 155 v Berlin. Je to možno ? Co
bude z tch dtí ? A co bude z takového národu ? !

Ve Vídni zjištno zvýšení prmrného vku umírajících, tedy
zlepšení zdravotních pomr, za to však úbytek živých porodv, a to

za minulé desítiletí o 100.000 dtí.
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O esko-teplickém sjezde socialn-demokratických zí-
zenc ve spotebních spolcích ili konsumech jejich (13. a 14. íjna
1912) vypravují opoždné zpráv}'', které znova potvrzují, že sociální
demokracie jako zamstnavatelka není lepší, ale horši než

soukromníci. Dle výroku posl. Forstnera teba mzdy zízenc dorov-

nati ke mzdám v závodech soukromých ! V jednom závod zízenci

propuštni, že ho v nedli neoteveli. „Požadavky zízenc nelze

v lenských schzích projednávati, nekáze (nedisciplinovanost) takových
mass již mluví proti tomu", pravil týž posl. Forstner, vyd. „Zahnrad"

;

ale tytéž massy jsou vzorn disciplinovány, když bouí proti knžím
a buržoustm ... co? Hlavní výtka hýla, že kollektivní smlouva ne-

provedena, t. j. tohk jako: socialistická zásada neprovedena, a ostatní

opatení bj^la horší než u tch soukromých „upír".
*

Jeden policejní strážník ve služb pipadá na 750 obyvatel,
v Londýn 800, ve Vídni lOOO.

*

Tuhý boj vede se na íšské rad o zákon t. z. nákazový",
jmenovit o zodpovdnost za vasné ohlašování vypuklé nákazy, o hmotná
bemena obcím z nových naízení zdravotních vyrstající atd. Obanské
a zvlášt venkovské strany snažily se zmírniti nkterá píliš písná
ustanovení, jmenovit veliké pokuty za opomenuté ohlášky nebezpe-
ných pípad. Za to sociální demokraté v písnosti se pímo pedstiho-

vali. Sekatur a stížností bude jist víc než dos.
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Politická a vojensky-

Arcivévoda Rainer (* 1827), synovec Františka I., ze arcivévody
Karla, zemel 27. ledna. Jako všichni naši princové byl sice lenem
vojska, ale výjimkou vnoval se as práci politické. 2. února 1857
rok po uzaveném konkordát (18. srpna 1855) postaven v elo „stálé

íšské rady' ; nejvíce vlivu na mli arciliberáli hr. Hartig, Kraus a

LicHtenfels. R. 1860 byl pedsedou „rozšíené íšské rady" a r. 1861
pedsedou ministerstva, jež se jmenovalo Schmerlingovo. Proti nmec-
kému centralismu bránili se nejvíce Uhi, ale za Beusta se s Nmci
domluvili o dualismus, a jiní národové tlaeni ke zdi. Ale nejen tento

dualismus, i dualismus hlubší — konser^atismu a liberalismu — táhne
se od té doby zetelnji djinami rakouskými, shora až dol pinášeje
kolísavost, nerozhodnost, plod lhostejnost a licomrnost. Arcivévoda
Rainer, osobn peroztomilý pán, pál nmeckému centralismu a libe-

ralismu: tak vystoupil v panské snmovn proti Hohenwartovým
smiovakám, v akademii vd proti Liechtensteinov novelle ke škol-

skému zákonu, již nazval útokem proti osvt a pokroku, za nho
r. 1863 navrženo, by jesuitm odata byla gymnasia ve Feldkirchu a
Dubrovníku, což zakroením mocnáovým zmaeno a provedeno až
1868 (— 1892), ba sám psal tu a tam do liberálních novin. Liberalníci

v úadech, a politických a vdeckých, ovšem jeho — jinak nepoprné
— zásluhy nad míru zvelebovali, jako konservativní leny dvoru,

pokud jen bylo možno, podceovali. Od r. 1868 byl velitelem zem-
brany, jež pomalu vyvíjela se ve sbor adovému vojsku skoro rovný,

Momentka z íšské rady (když pijat návrh Dr. Franty po
zpráv Dr. Kreka o zízení úvrního ústavu pro živnostenská a hospo-

dáská družstva, aby zpráva ta byla otištna, zemským výborm a
spoleenstvm k úsudku podána a hospodáský výbor na 4 nedle od-

roen). Posl. Jar a Verstovšek volají na Cechy : „U Filippi

se zas uvidíme!" Dr. Stránský a Hráský na Slovince: „Veta
za vetu! Odvdujeme se za obstrukci proti vodocestným pedlohám!''
No, když tohle není slovanská „vzájemnost", pak už není vbec žádné.

Na slovanském bankete v Petrohrad v prosinci m. r. pijata
resoluce, že „v zájmu všech Slovanv obrací se ruská spolenost
k polskému národu a polské intelligenci, by neodtrhovala
osudy polského národu od slovanských a ruských, a aby vzájemná
nedvra pestala." Bh dej!

Pruská vyvlastovací politika v íšském snme nmeckém ha-

nebn pohoela. 30. ledna pijata (213 proti 97 hlasm, 43 nehlaso-

valo) resoluce, že protipolská vyvlastovací politika neod-
povídá názorm íšského snmu. Centrum živ se Polák za-

stalo, sociální demokraté již z opposice hlasovali s nimi a tak podailo
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se skvlé vítzství, jež sice dle nmeckého snmovního ádu nemá za

nutný následek pád kanclév, ale jest prou dosti silnj^m štulcem.

*

Ve Francii i^adl ministr vojenství Millerand proto, že dle slibu

díve již daného reaktivoval plukovníka Du Paty de Clam, jenž kdysi

hrál vážnou úlohu proti Dreyfussovi a jako zástupce francouzských

spolk byl ve Vídni na eueharistickém sjezde. 2idovsko-zednáská
alliance dává dobe pozor

!

Nový pedseda republiky francouzské Poincaré po tuhém zápase

proti židovsko-zednádkérau bloku zvolen. Zástupcové katolických stran

jej vítají s velkými nadjemi, jako mírného. Kéž se nesklamou!

Irská homerule (= domácí právo, samospráva) pijatá dolní

snmovnou anglickou, zamítnuta 30. ledna v horní 326 hlasy proti 60.

Intelligenní zkoušky. Nový branný zákon (ze dne 5. er-
vence 1912) piznává jednoroní dobrovolnickou službu vojenskou tomu,

1. kdo nejdéle 1. íjna toho roku, ve kterém jest odveden, jako ve-

ejný žák nebo privatista s prospchem absolvuje veejné gymnasium
nebo reálku nebo jiný veejný stední ústav smru umleckého, technic-

kého, prmyslového, obchodního, nautického, zemdlského, lesnického

neb ústav uitelský^, nebo kdo obstojí pi zkoušce dosplosti na n-
kterém z tchto ústav. 2. Kdo nejdéle 1. íjna toho roku, ve kterém
jest odveden, absolvuje šest tíd veejného gymnasia neb reálky nebo
dva první roníky ostatních ústav díve jmenovan3''ch a krom toho

vykoná zkoušku ped zvláštní komisí. Tyto komise jsou (dle branných
pedpis, ministerstvem války vydaných) jen vojenské, skládají se

nejmén ze ty dstjDJník, uitel kadetní školy; pedsedou jest

velitel kadetní školy. eské aspiranty budou zkoušeti jen v kadetních

školách ve Vídni, v Praze a v Králov Poli (jinde ne). Požadavky a

zpsob zkoušeni i klassifikování jsou t3''též, jako byl}'- až do ervence
v platnosti dle pedpis z r. 1894.

Nový brannj- zákon pináší výhodu žákm vyšších nkterých
škol (jako jsou reálky, prm3^slové školy, obchodní akademie a j.),

kteí dosud nemli jednoro5ního práva a proto byli nuceni podro-

biti se intelligenní zkoušce — kterou hrav udlali. — Za to však
znaí velké omezení pro žáky ostatních tíd. Omezení to lze sledovati

v dvojím smru : a) Intelligenní zkoušku mají právo dlati jen ti, kdož
jsou v dob odvodu v 6. tíd gymnasia neb i-eálky nebo v 2. roníku
jmenovaných škol odborných \ dosud mohl pijíti k té zkoušce každý.

To znamená, že kvintán nebo poslucha 1. roníku odborné školy jsa

odveden pjde na dva roky. b) IntelHgenní zkouška se bude nyní
konati ped komisí jen vojenskou ; dosavadní komise sestávala ze

4 dstojníku (z nichž jeden byl pedsedou) a 3 professor stedních
škol. Toto ustanovení znamená další a to veliké omezení, a se na
první pohled ani nezdá, nebo:
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1. Dosud zkoušívali professoi stedních škol, tedy odborníci,

kteí snadno zjistili, co aspirant umí, rozpoznali dležité od mén d-
ležitého a kladli stejnomrné požadavky ve všech pedmtech. Dnes
budou zkoušeti dstojníci — neodborníci, kteí ani nkteré z pede-
psaných pedmt zkoušeti nemohou (eština, latina, nkdy franina

a angliina).

2. Professoi jako dlouholetí lenové kommisse mli už ustálené

mítko pi posuzování vdomostí aspirant a ovládati tudíž celou

kommissi. Dues budou v kommissi dstojníci, kteí nahodile vyuovati
budou v kadetní škole v dob zkoušky. Dnes bude ovládati kom-
missi pedseda.

3. Professoi vyuujíce na stedních školách prožívali na nich

všecky reformy, jež u zkoušek respektovali. Dstojníci nebudou vdt
o reformách na školách civilních.

4. Professoi zkoušívali esky, dstojníci budou zkoušet eské
žáky nmecky. U zkoušek se dstojníci se žáky nedomluví, žáci ne-

znají vdeckých termin nmeckých a dstojníci zase eských, tak že

eští aspiranti budou úpln vydáni na milost a nemilost pedsedy.
Na uvedené tyto nevýhody branného zákona v ohledu didak-

tickém a národnostním mli by povolaní initelé upozorniti ministra

války a drazn se o to zasaditi, aby eští studenti byli zkoušeni

u intelligenních zkoušek esky a mimo to ješt professory-odborníky,

jak bylo dosud.

Dle zvýšeného potu novák zízeny budou dva nové prapory
zákopníku, tak že bude 10 prapor zákopníkv a 14 prapor sappeur,
pro obojí pak po dvou inspektorech více.

Zavádí se astjší cviení zimní venku pod širým nebem. Za
tím úelem má býti vojsko opateno teplejším odvem.

*

Ministerstvo zembrany vydalo pro cviení ve zbrani c. k. zem-
brany v r. 1913 toto naízení: Pro cviení ve zbrani povinné mužstvo
pchoty, které sloužilo dv léta, konati se budou ti cviení po tech
t3^dnech, tvrté cviení po dvou týdnech

;
pro cviení povinné mužstvo

které sloužilo ti roky, konati se budou dv cviení po tech týdnech,

tetí (poslední) po dvou týdnech
;

pro náhradní záložníky ti cvieni
po tyech t3'^dnech

;
pro bývalé jednoroní dobrovolníky, kteí nebyli

jmenováni záložními dstojníky aneb dustojnickými aspiranty (na roven
postavenými), tyi cviení po tyech t^^^dnech. Ke cviení roku 1913
mají se povolati: záložníci nejprve jmenovaného oddlení 3., 5., 7. a

9. roku, záložníci druhého oddlení 4., 6. a 8. služebního roku, ná-

hradní záložníci 4. a 7. služebního i-oku a konen záložníci tvrtého
oddlení 3., 5., 7. a 9. služebního roku. Mimo to povoláni býti mají
oni záložníci a náhradní záložníci, kteí mají vykonati dodatené n-
jaké cviení. Cviení provedena budou ve dvou obdobích, na jae a

na podzim. Jarní období obsahuje z pravidla dva po sob následující

bhy; každý po tyry týdny a dje se v dob od polovice dubna
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do polovice ervna. Pro povolání k podzimnímu cviení vzato je

v úvahu mužstvo cviením povinné prvního a druhého oddlení s vý-

jimkou tch, kteí mají poslední (dvouleté) cviení vykonati (v trvání

tí týdn) a záložníci tvrtého oddlení. Když nedocílí takto setniny

spolehliv stavu 130 muž, pak mají se též náhradní záložníci. kteí
vykonati mají druhé cviení, pro podzimní cviení povolati, U jízdy

nesmí úhrnné trvání všech cviení pekroiti 16 týdn. Prodloužení

cviení nad tyi týdny má odpadnouti. Cviení trvati mají vetn
dn výzbrojních a cdzbrojovacích 28 dní. Hlavní cviení zembranecké
jízdy dje se na podzim v dob závrených cviení. — U dlo-
stelectva platná jsou pro poet a trvání cviení, jakož i pro jejich

rozdlení na služební roky tatáž ustanovení, jako pro pchotu.

Obrovské lod vozí, dle odborník, nebezpeného nepítele
s sebou. Ohromné zásoby uhlí totiž, jichž tam potebí, tžko se pro-

vtrávají, proež ustavin hrozí výbuchy taskavých plyn v hromadách
uhlí se vyvinujících, neb i ohn.

Dva jesuité v poslední dob do našeho vojenství nevolky
zasáhli. Známý moralista Gury citován (ne však zcela správn) se

svými výroky o vojenské deserci, a jeden náš denník proto

zabaven. Výrok tch (ani o sob ne docela správných) nelze obraceti

doslovn na nynjší zcela zjinaené pomry odvodní a deserní. Casus
conscientiae to zajisté mže býti a katolická morálka poíná si tu

vi provinilci asi podobn jako svtský soud naproti jeho obhajob.
Že by Gury deserci dovoloval, není prost pravda; práv naopak.
— Druhý, rektor i superior kláštera ve St. Hradci zabývaje se

zkoumáním elektiny v ovzduší, zídil si pomocí universitního fysikál-

ního kabinetu na kostele pijímadlo pro radiotelegratii, s nímž ne-

jednou konal veejné pokus3^ Najednou jakýsi hradecký smok rozkikl
do svta, že jesuita zachycoval zprávy našich jižních posádek do Vídn
posílané a je bud zadržoval neb komolil a posílal do Kíma. Celý
libertinský svt se bouil, až se ukázalo, že 1.) naše posádky žádných
takových pokusil vbec neinily, nemohly tedy žádných zpráv posílati,

a 2.) že pístroj Camelliv jest pouze pijíma, nikoli vysíla; mže
tedy zprávy pijímati, nikoli však vysílati, a 3.) nemže jich ani

zadržovati ani komoliti, nebof jdou nerušené svou cestou dále, i když
je byl zachytil.

Na Balkán zbran z ásti odpoívaly. Jen Rekové se stídavým
štstím postupovali proti zbytkm armády turecké, které však dosti

zdatn se bránil}^ Jak u Jauiny tak u Skadru deštivé poasí peká-
želo ostejším podnikm, zde snad na štstí pro vysílené ernohorce.
Z Albánie docházely poád zprávy o potykách mezi srbským vojskem
a domorodci, o ukrutnotnostech srbských, proti nimž i v nkterých
parlamentech protestováno a ovšem zvlášt ve slovanožroutských no-

vinách. Naproti tomu jiné zprávy taková podezírání vyvracely. Pravda
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bude asi uprosted
;
jako za války vbec, tak mezi tmito nepátely

zvláš se asi akademicky nebojuje.

Na moi byli Rekové nenadálou projížkou turecké lod k Sye
nemile pekvapeni, ale bez vtších škod. Za to nevyplatila se tureckému

lostvu útoná nálada za nového velitele výpadem 18. ledna osvdená,
nebo bylo eckým lostvem tentokráte bdlejším tžce poškozeno, ili

jak se z Athén rádo telegrafuje, „znieno".

Práv den ped tím podána Port nota velmocí, aby Drinopol

vydala, o ostrovy Egejské smírn s eckem vyjednávala — slovem,

ab}" vzhledem k nebezpeí Caihradu a Asie povolila. Notu podal náš

velevyslanec Pallavicini, ale jen proto, že je seniorem.

Turecko chtlo vydati jen ást Drinopole, po eku totiž, Egejské

ostrovy mly mu z ásti zstati, jelikož pro blízkost Asie byly by seme-

ništm stálé nejistoty. Bulharský generalissimus Savov potom ohlásil na

3. veer zaátek nového boje. Drinopol obléhající vojsko má prý pes
100 tisíc muž, z nich asi tetinu Srb. Obléhací nástroje však prý
jsou vydatnjší než byly. Vojenským attachés a zpravodajm pístup
zakázán.

Porta zatím uchystala sob a svtu vlasteneckou revoluci, práv
když ministerská rada se radila o odpovdi velmocem; vláda svržena,

ministr války Nazim nešastnou prý náhodou od spiklenc zastelen,

mladoturci s Enverem beyem v ele z (polského prý rodu), známým
odvahou a podnikavostí z války tripolské, zetm prý samého sultána,

zmocnili se vlády a nechtjí nároku vítzných spojenc na Drinopol a

ostrovy uznati. Proto 28. ledna srbský zástupce na mírové konferenci

londýnské Grui odevzdal tureckému zástupci Rešidovi a anglickému
ministru Greyovi spolenou pehlásku, že vzhledem k nové situaci pe-
rušují mírové jednání (zaaté 16. pros. 1912), 30. ledna dáno
balkánskými spojenci vojenské ultimatum Port a vojna zane znova.

Nepokryt obviuje se trojspolek s Rumunskem, jež te najednou s ne-

bývalým drazem vymáhá na Bulharsku njaké vtší územní zpropitné

za dosavadní neutralitu, že tureckým prtahm nadržují. Nmecké
banky umožnily Caihradu pjkou, na pouliní dráhu urenou, že

mohl úedníkm a vojsku jakž takž služné poplatiti a nových náklad
na vojsko se odvážiti. Ze zákulisí jdou zprávy, že židozednái
stedoevropští a solunští využitkovali situaci, aby svým lidem, mlado-
turkm, pomohli zase k vlád, a že ze svých milion jim dali njaké
zálohy. „Neue freie Presse" náramn se zlobí na Bulhary, že válku
obnovují ; tím potvrzuje domnnku, že židé skuten doufali svou
pomocí balkánské spojence zastrašiti a zajistiti mladoturkm klidnou

vládu, soluským pak židm klidné kšefty, kdyby Bulhai vzdajíce

se Drinopole obsadili Solu a nebezpené židm obchodní soupee,
Reky, odtamtud vytlaili.

Nejrozhodnji naléhá na Turecko zas jen Rusko, ale vzhledem
k tomu, že první jeho rozhodný vojenský krok byl by asi znamením
evropské války, nutno pece za to míti, že si rozmyslí sáhnouti ke
zbraním. ArciC jest mobilisace jeho na našich hranicích stále hrozivá,
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prese vše ujišování, že jsou to obvyklá cviení. Pevnosti se o pekot
sesilují a zásobují, stráže cest a ek rozmnožují, V poslední chvíli

dochází zpráva o vlastnoruním list císae rakouského k carovi za

píležitostí panovnického jubilea Romanovu, jednajícím prý též o naptí
váleném ve smyslu smilivém. U cara samého, jehož obzvláštní úcta

k císai rakouskému je známa, list zajisté svj úkol vykoná
;
jiná jest,

bude-li rozhodnutí jeho také dosti pevné, aby bojovnému hnutí v íši

odolalo. Nebo nic naplat, Rusko hraje nyní ve východní politice prim,

na úet rakouské diplomacie, a má tedy na výsledcích vedle vcných
zájm (Dardanelly, balkánský protektorát, Arménie) také zájem své

velmocenské cti, a proto iní zbranmi, až to snad spojencm, Francii

a Anglii, není tuze mílo.

Anglie od svých raohamedanských poddaných v Asii požádána,

aby proti Turecku nevystupovala, pes kteroužto žádost nemže tak

snadno pejíti.

Podivný klid zachovává Nmecko, ale není neinno, již k vli
Francii, které by nebylo teba dlouho pobízeti, aby je napadla, kdyby
Rusko na východní hranici jeho nco zaalo.

Turecku prospla jeho známá oddalovací methoda tolik, že, jak

podoteno, sehnalo trochu penéz a u Cataldže se posílilo. Rozumí se

však samo sebou, že politický pevrat u vlády psobiti bude také na

vojsko, a skuten docházejí zprávy o velkých rozbrojích ve vojsku

ped nepítelem, ba o krvavých srážkách mezi dstojnictvem hlavního

stanu v Hademkoji. To ovšem nebyla by dobrá pedzvst úspch.
Se Srbskem mli jsme míti novou srážku, pro 135 vagonv

uherských, které tam uvázly. Náš Ugron zakroil, vagóny budou hned

vráceny.
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HLÍDKA
^^

ÍTIoižíš a stará flrabie.
Dr. Augustin Štancl. (O.)

Kde byla asi tato pvodní svatyn? Pz-of. Eobinson navštívil

zbytky starého arabského chrámu blízko starobylé Petry roku 1900.

Nielsen cituje skoro doslovn popis :^) Nádvoí dosti prostranné, mohoucí

pohodln obsáhnouti 70 muž, jest vytesáno do skály a to na nej-

vyšším vrcholu na blízku nejživjší ásti mstské. Výhled odtud jest

líchvatný. Eobinson nalezl na míst vyvýšenjším mohutný oltá ze

skály vytesaný, na nmž by^lo ješt vidti stopy robv asi z kovu do

nho zapuštných. Nielsen sám praví, že místo nalezené od Robinsona

není asi svatyní Sinajskou -) samou, ale jest jí jist hodn podobné.

Robinson zase doznává, že nco podobného nenalezl ani v Moabsku

ani na hoe Sinai samé.

Úcta zlatého telete, již zastihl Mojžíl po dokonaném 40denním

postu, není pvodu egyptského, nebo v Egypt byl uctíván živý apis,

zde se však jedná o obraz asi býí. Hrub chápali židé, otrávení bující

modloslužbou egyptskou, symboly a obrazy užívané v kultu arabském.

Než nechceme až do podrobností sestupovati a proto si všimneme

jen ješt nejvtších zajímavostí. Glaser našel trosky z kovových had
v Arábii. V hlavách mh otvory, za nž asi byli do výše vytahováni, aby

mohli býti od lidu vidni a uctíváni, tak myslí aspo Glaser. Had

•) Nielsen j>. 171.

*) Nielsen p. 175.

Hlídka. 12
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však známý z III. knihy ^íojžíšovy byl jen symbolem Božím, jak jinde

jsme 86 už zmínili. V pozdjší dob vidli však židé v nm nco jiného,

samého totiž bžka, a proto jej rozdrtil král Ezechiáš. Této modle

pinášeli židé obti zápalné, a byla zvaná „nehustan". V tomto slov

jest hned na prvý pohled zejmý pvod arabský. V Arábii tedy teba

hledati vysvtlení a také pvod kovového, mdného hada.

Za modloslažbu prokázanou zlatému teleti žádal Mojžíš po židech,

aby odložili své skvosty, mezi n patil}^ na míst prvém náušnice

zlaté. Jaké to asi byly ozdoby? Z knihy Soudc 8, 21 sequ. se doví-

dáme, jaké ozdoby mli obyejn Madiauité, byly to „msíky" z dra-

hého kovu, které zavšovali i velbloudm. Kázal-li Mojžíš odložiti

skvosty vbec, pak uinil tak hlavn z odporu proti hrub chápané

úct msíce.

Ješt vtší zajímavosti najdeme, srovnáme-li židovské desatero

s pedpisy a zákony arabskými. Už desatero, íslo svaté, nás upomíná

na filosofii a theologii openou o astrální zjevy, ješt více bije do oí,

že desatero bylo napsáno na dvou deskách a tak rozdleno, že na

desce prvé byla pikázání ti, optn íslo svaté, a na druhé pikázání

sedm. Práv Bohu jsou vnována ti pikázání. Zopakujeme-li si, co

vše o Bohu nám podává spekulace arabská, pak musíme doznati, že

velmi hluboká tajemství jsou skrytá v ísle „ti" uvedeném ve vztahy

a pomry k Bohu.

Prvé pikázání Boží nám ozejmuje pomr lidu židovského k Jahve.

Stylisace jest víc než zejmá a nutí nás spatovati v Jahvovi národního

Boha židovského a to jest práv to, co vyzrazuje pvod arabský.

U Arabv ovládal Wadd kulturu, náboženství a národ minejský, jaká

Sin zase ostíhal Katabany a Hadromety. „Nebudeš míti ješt jiných

boh mimo mne" (Ex. 20, 3), pedpokládá, že uctíváni byli bžci ješt

jiní. A nevedl Mojžíš zrovna urputný a krajn dsledný boj proti

mnohobožství a to nejen v Egypt nýbrž i na poušti, což neozývá se

jeho zákonodárství ustaviným refrainem : „Nechote za bohy cizími

mezi národy cizí, kteí kolem vás bydlí"? (Deut. 6, 14.) Pi analysi

pojmu božství zvyklého a užívaného u Arab jsme však postehli

v dobách pozdjších sklonku mnohobožství, jemuž nebylo možno se

vyhnouti pro píliš nejasný a široký jeho výraz. Pantheismus se v nm
^•y^ vyvrající ze špatn chápaného hmotného svta. Mojžíš staví proti

nmu nepekroitelné hráze v hlubokém pojmu Jahve, jak se zjevil

hlavn národu židovskému. Jetro sám byl oslnn Jeho leskem, ale
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nebylo zde tradice, nebylo zde staletého povolání, aby týž pojem se

vžil i mezi ostatní kmeny arabské. To jediné bylo možno u žid.

Druhé Boží pikázání vštpuje hlubokou úctu ped jménem Božím.

A v jižní Arábii teme zajímavá jména osobní na p. : „Jeho jméno
jest vznešené", „Jeho jméno jest mocné". ^)

O tetím pikázání neteba nám už jednati, zdrželi jsme se dosti

dlouho u nho, zrovna tak mžeme pominouti i svátky židovské,

i o nich jsme už pronesli své mínní. Pikázání tetí však vyhrazuje

jisté doby ku služb Boží. A tak bychom mohli snad se zajímati o to,

co bylo asi nejmohutnjším výrazem kultu, bohoslužby. Byla to ob
zápalná, vždy Jahve sám jest „ohe trávící" (Deut. 4, 26). Stálá

ob zápalná byla u žid píkazem, ohe na oltái shasnouti nesml,

jako neshasínala tlesa nebeská, která jen obas svtlo své skrývají.

Pomry mravní mezi lidmi upravila ostatní pikázání z desatera.

Mnohé a hluboké vztahy byly odkryty, když dominikán P. Scheil

nalezl zákonník Hammurabiv do skály vtesaný, a tento zákonnik zase

ukazuje, že není samorostlý a pvodní, nýbrž že koeny jeho skrývají

se v dob daleko starší a že se uchytily u pramen mnohem starších.

Které to jsou? Právních památek jsme se ješt nedomohli ve vy-

kopávkách v Arábii, ale máme u Arab tak ustálené zákonodárství

kmenové udržované tradicí, i to byla seménka schopná života a klíeni

za tepla Zjevení, jímž prozáena byla celá osobnost Mojžíšova.

Jak vznešené pojmy o cen dtí vyítáme ze sabejského nápisu,

kde se praví, že manželé ze (,arwahu obtují své paní tyry zlaté

sošky za své tyry dítky a to za jednoho chlapce a ti dcery, které

jim dala bohyn. „Nech zstanou na živu a nech jsou pedvojem
dalšího potomstva 1" ^) To jsou isté, láskou proháté názory biblické.

Srovnejte je s názory krátce ped Kristem, jak je zachytil z nápis

staroeckých DeiCmann^), a uvidíte obrovský úpadek!

Ze starého náboženství tkvícího v úct msíce víme, že požado-

valo od svých vyznavav, aby se zdržovali jistých pokrmv.
U Harrani byl celý seznam istých a neistých zvíat, hlavn bylo

však zakázáno pojídati maso vepové a velbloudí a pak maso z dravc
vbec. Stejná skoro pikázání platila o levitické istot u židv a

Semitv.

') Nielsen p. 198 sequ.

') Nielsen p. 41.

") DeiCmann : Licht aus dcm Orient p. 106.

12*
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Glaser našel v jižní Arábii bronzové tabulky pipevnné asi ve

chrámích, a tam teme o kterémsi Haramovi, synu Thawbanov, kterak

provinil ne proti levitské istot a inil za to pokání. Jak blubokj'^

náboženský život se nám tu ped oima rozvíjí.

Hale vy našel tabulku ješt jinou. Nápis na ní zní:

1. Ahijat. dcera Tbawbanova, Hanakit-

2. ka, zaslíbila a zasvtila se

4. Dbusumwaiu v Bio, ponvadž svedla muže

5. ke hícbu ve svém dom a ve svat}'-
,

3. ni, a ponvadž vtábla na

6. toto místo nejsouc istá. ')

Hícb asi neistoty jest v tomto nápise zachycen. Ze zákona

Mojžíšova je známo, že tatáž pikázání jsou v nm obsažená. 9
Mojžíš roste všemi objevy dokonanými v Egypt, Arábii a Assyrii.

Byl to duševní velikán obsáhší všecku vdu tchto krajti. V Egypt
a v Arábii byl, Babylonu nenavštívil, ale pobýval dlouho u cesty, po které

se braly karavany z jihu na sever a od východu na západ a zpt. Ale

všecka genialnost by nebyla uinila Mojžíše Mojžíšem djin, kdyby
nebj^la pistoupila ješt jedna složka k jeho charakteru, smj^sl pro život

náboženský, a zde jest Mojžíš jediným svého druhu. Lze jej tu srovnati

jen s jiným ješt horlitelem pro zákon Boží, sv. Pavlem, a z ásti,

pokud se týká snad náboženské vroucnosti, s Mohammedem. Všichni

ti byli semity a koeny všech nejhlubší vzí v Arábii.

*) Nielsen p. 206 scqu.
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Francísco Ferrer.
Bon. Ktselý. (. d.)

Že by byl Ferrer starou píznivkyni svou obrátil na svou „víru"

jak chvástav vykládá, zmiuje se o její závti, neodpovídá pravd.

Známo jest z list jejích, jak si vážila obrazu Madonny darovaného

jí spíznnou rodinou Batllari (p. Batllari ml za cho Bertu, sestru

Leolpoldiny Bonnaldové), což arci Ferrer vykládá po svém : „Odmítla

tento dar, ale na stálé naléhání neodvážila se ze zdvoilosti odepít,

a pijala."

Autentický text v závti pak zní: „Chci umíti v ln sv.

matky své Církve. Poheb mj budiž prostý a církevní. Z hotových

penz po smrti ustanovuji 3000 frank na mše (jež mají slouženy býti

ve Francii) za svoji duši a za duši milé své matky. Tlo mé budiž

pohbeno na hbitov Montmartre."

To jest usvdující. Ferrerovi se podailo podmaniti si ducha

Meunierové, ale nenakazil jí do té míry, aby v ní zabil víru v Boha,

jak ostatn i z list jejích vysvítá. Listy ty jsou zajímavými doklady,

kterak Ferrer smýšlel a kterak jeho patronka smýšleti nechtla.

Patrná z nich veliká láska staré, opuštné osoby k lidem, kteí zdáli

se k ní lnouti celým srdcem, ale nemén i odpor, s jakým se bránila

proti naokování anarchistických ideí.

„Chápu, co nás dlí v otázce aoarchismu (píše 27. íjna 1899

z Milána). Vy se na anarchismus díváte s hlediska odpovdnosti, já

se stanoviska hrzy, již psobí i právo, které spolenost bez odporu

má, aby se zbavila nebezpených šílenc. Mohu s Vámi do jisté míry

souhlasiti ve píin „nepíetností", ale i Vy mi zajisté pisvdíte,

že zuivý šílenec nesmí býti ponechán na svobod, aby pozabíjel všecky.

Není-li zodpovdný, ježto jest to jakási choroba, právem se zavírá.

I škodná zv se ubíjí, aby nedlala škody, teba není zodpovdná

jdouc za svými pudy. Nikomu pece ani nenapadne, aby nechal lva i
tigra na svobod, tebas nemají nejmenší viny za svou ukrutnost a

krvelanost. Zdá se mi tedy, že spolenost má právo, ne- li odstraniti,

alespo zavírati anarchisty jako divou zv. Tvrdíte-li, že jsou ne-

píetnými šílenci, a se pro n postaví pimené ústavy, ale nech,

probh, nevraždí se pro nic za nic nevinní ubožáci, jako nešastná

císaovna rakouská a tolik jiných obtí slepého fanatismu."
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Ubohá Arnošta se arci tehdy nenadala, že za její peníz postaví

se Moderní škola, aby z ní r. 1906 vyšel vrah tolika nevinných

bytostí, Ferrer konal i nadále advokátské služby anarchismu, ale

nedailo se mu. „Co mi dít dále o anarchistech, usvduje mne vždy

více v mém mínní : jsou to krutí, nebezpení blázni, kteí nemohou

buditi le hrzu. Pobíjeli lid a za jakých trapných okolností! Aby se

probudil? Rcete radji, aby se uspal na vždy! Ne, mluvte mi cokoliv

já opakuji stále: zv, divá zv tihle anarchisté."

Na tak rázné odmítnutí zmnil Ferrer taktiku a poal anarchismus

líiti jako nutný dsledek sociálních kivd
;
pi tom hledl housti na

strunách citu, jemuž byla Meunierová tolik pístupna. Ale i tu mu
vyvrátila námitku za námitkou. („Ne, ne, ne, — pijímám vše, ale

pumy nikoliv.") Tato idea proti anarchismu pevládá trvale v celé

korrespondenci. Ba z podobných obav (tehdejší atentát Henryho v Paíži)

umístila ást svého jmní v Itálii a bydlila i s matkou v Milán. Pro
tedy ovládal Ferrer ducha jejího mocí tak kouzelnou, tém železnou?

Pro se od nho neodvrátila znajíc do podrobná jeho zásady? I o tom

jsou doklady v listech. Po smrti matin byla Ernestina na dobro

zbavena všech styk s lidmi, k nimž by ji byla poutala rodinná láska,

byla u vku, kdy nebylo již možno navázati nové styky citu a náklon-

nosti. I oddala se lidem, kteí pišli první. Rodina Coppolova, která

jí stála nejblíže, byla píliš šlechetná a neprahla zmocniti se ducha

staré, svobodné, citov až k chorob naladné bohaky a osud pivedl

jí v cestu Ferrera, pravý to opak p. Coppolj. Ferrerv (nkdy ponkud
ironisující) chvalopvec Broodecoorens uvádí ve lánku „Pípad Fr.

Ferrera" r. 1909 dokonce motivy erotické: „Žhavá jižní povaha

Ferrerova svedla i svobodnou dámu, mademoiselle Meunierovu, která

byla milionákou a k tomu znanienitou papeženkou . . . pohan obrátil

tu ke svým modlám kesanku, jež mínila ho sama pivésti na svou

víru. Ferrer jí využil k tomu, aby vypstil na vyprahlém úhoru

španlském vzácný kvt ideální obnovy a osvobození školy na podklad
volného bádání a zavržení konvenních zvyklostí."

Ferrer sám mluví o pomru tom ve své autobiografii: „Co
pekvapí nejvíce, jest okolnost, že nebj-la mezi námi le náklonnost

pátelská, hluboká, bratrská, založená jedin na osobní sympatii, na

podobnosti humanitních názor. Ani na poátku jsme se nikdy nepolíbili

ve Francii, kde se dnes líbají i lidé, kteí se pímo proklínají. Jakkoliv

zdá se to vše podivným, je to irá pravda."
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Vc la však nepekvapí a pozbude po^divného rázu, podotkneme-li,

že jde tu o ženu padesátnici a k tomu nepatrný^cli pedností pirozených.

Není pece pouze pohlavní láska jedinou a nejlepší cestou, jež vede

k úplnému podmanní ducha, jakého byla Meunierová. Aby vyhovl

její po lásce prahnoucí duši, seznámil ji s celou svojí rodinou. Ale

nebyl pi svém poínání nezištný- Jeho svéživotopis i její listy dosvdují,

že nebyl to pítel estné oddanosti, jenž se ujal duše opuštné, aby

konal dobro v jejích intencích, ani uitel, jemuž záleží na tom, aby

pivedl své svence na cestu vedoucí k pravd, nýbrž že byl to

neoblomný, sobecký vládce. Tak lze souditi z její odpovdi na list,

v nmž jí asi vytýkal titrné pilnutí k všedním vcem života. Praví

tu : „Chápu, že jest daleko vznešenjší hovoiti o politice, knihách a

vdách, nežli o malikostech života ; ale i v tom je kus blaženosti,

smí-li si lovk dvrn porozprávti o takových drobnostech s osobami,

k nimž celou duší lne."

Ferrer tžce nesl i její obasné pobavení v koncertech, divadlech,

umleckých vj-stavách, používal i terroru, hled ji zastrašiti, aby tolik

necestovala. Zkrátka, chtl si ji podmaniti cele a úpln, aby byla

povolným nástrojem jeho plán. Jak ji zpracoval, že mu vnovala

neobmezený obdiv, a že se dala nakloniti k nespravedlivému posuzování

i odsuzování náboženství a knžstva, jako celku, patrno z jiného jejího

listu, z ásti uveejnného

:

„List Váš mne nejen nemrzel, nýbrž pohnul mne tém k slzám.

Hájíte vc spravedlivou tak rozumn, tak logicky, a nad to ješt tolik

citupln, že jsem byla dojata. Ach, kdyby všichni lidé, byli jako

Vy! ... Co mi sdlujete o skandálech u vcech náboženských, znám

je te a vidím a trpím tím. Vštpovali mi úctu ke kléru, k mnichm
a eholnicím, oddaností k církvi a já ctila to vše s obdivem, te však

musím doznati, že není tam té dokonalosti, jakou jsem u nich hledala

a to mi psobí zoufalý bol, nebo poznání, že pítel nad jiné ctný
a milovaný není ani dobrým ani ctihodným, ba že nestojí za nic,

vyvolává nezbytn zármutek. Pes to však z celé své vící duše

osvduji, že nikdy, nikdy nebudu atheistkou. Myslím si: lidé jsou

arci z'í, ale jest bytost vyšší, jest Bh, Bh mé matky, jejž ona

uctívala, k nmuž se modlívala, v nmž svat a klidn umírala . . . Ve
svém ubohém, samotáském život pozbyla jsem již mnoho illusí.

Mívala jsem úctyplný obdiv ke knžstvu: umel. Mívala jsem vážnost

k lidem a k spravedlivosti: umela. Mívala jsem nadšení pro vojsko:

umelo. Vše co se týká autority, vlády, budilo ve mn city úcty —
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i ty umelj-. lovk, který se dožil tolikerých zklamání je zrai}^ pro

smrt nebo musí zlhostejnti, otupti vi všemu ua svt, o se také

všemožn piiuji."

Takový výkik bolesti ubohé bloudící duše byl by jist v každé

šlechetné duši trpkost i útrpnost. Ferrer, jenž to vše zapíinil, po-

stupoval logicky dále, aby ji strhl pro revoluci. Místo vyrvaných

ideál chtl jí vštípiti nové ideály pro negaci. Jakkoliv chvje se ped
úkazy revoluních pevrat ve Spanlíeh uchystaných, svaluje vinu na

všecky jiné, pouze na svého mistra nikoliv, ..Chcete, abych milovala

toho, kdo mne nenávidí; tof vzneseno, ale bez milosti boží nanejvýš

nesnadno . . . Vy jste samá láska, ale jiní jsou samá zášt. Tu vykikují

ve všech svých asopisech. Již název ,bourgeois' jest jako políek

zasazený nám do tváe."

Ferrer — láska sama! Jak dovedl hráti s Ernestinou na slepou

bábu, aby nepostehla, že jest vlastn vdcem tch, kteí planuli samou

nenávistí ! Ferrer dobe skombinoval vci, jež nutkaly pirozený soucit

prosté duše ke všemu, co jevilo se lidskostí, s vcmi, které ji mly
povznésti, také zcela pirozen proto, že jsou nehumanní, proti lidskosti.

Branou milosrdenství vi utištným lze vpustiti i všecky prvky

anarchismu, nezave-li se zavas nebo je-li vyrvána a roztíštna.

Obtíže služby vojenské, která v základ staví se proti útulnosti života

domácího, hrzy válené a pod. nemohou nepsobiti na srdce cituplná.

A pohnou li se k lítosti, stanou se snadno pístupna i jisté shovívavosti

ku vzpourám proti takovým zlm, teba vzpoury ty jsou píinou zla

stokrát horšího. Na takové strun hudl Ferrer neustále a nalézal ohlasu

u osoby, jež podlehla jeho suggesci. Mluvil jí o Zolov „Plodnosti" a

o kritice, jež na román ten odpovídala malthusianským pessimismem,

naež ona odpovídala: „Život je tolik trudný i tm, kteí netrpí práv
hladu, že bude na svt vždy pevažovati poet lidí nešastných. Nech
iní všichni jako já (t. j. žijí osamle, bez dtí, nebo ulevují bíd, kde

mohou) a za necelý vk najde se lék proti nespravedlivostem, utrpením,

nemocem, proti v§mu zlu. Jakmile se pestane viti, že tento život

je zkouškou ped vejitím do života lepšího, nestojí za to dávati život

lidem, aby bezútšn a bezúeln trpli. A s dtmi narozenými bylo by

lépe naložiti tak, jak iní lidé s koaty a štaty."

I tu jest nápadno, jak žákyn Ferrerova lpí na víe v život

posmrtný. A heslem života svého prohlašuje výrok Coppéev: Fais ce

que dois. (Ci, co tvou povinností.) „Nejvznešenjším úkolem života je

zeknutí se vlastního bytí, vlastní vle ve prospch bližního; myslírae-li
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stále na vlastní zisk a tužbu, jdeme pímo k egoismu ... I já jsem

kdysi byla sobeckou. Jak bolí mne, pomyslím-li na to a dala bych celé

své jmní, abych mohla vrátiti život nejlepší své pítelkyni, jediné své

lásce, matce své i abych jí mohla obtovati všecky své tužby a choutky

a pojistiti jí život dlouhý a klidný. Ale jest pozd. Prokletý egoisraus !

To za všecku její šlechetnost. Vždy celý její život byl jedinou, dlouhou

obtí pro manžela a pro dít — pro mne. A jak vznešená byla její

síla, její sebezapení v poslední nemoci! Ošetovatelka ujišovala, že

má máti moje skrývala své bolesti, aby m nepodesila. A když jsem

ped skonáním jejím kleela u lože žádajíc za odpuštní, že jsem ji

pevezla do Madridu, pimlouvala mi s nadlidským pemáháním, abych

si z toho nic nedlala, že jí cesta svdila. Ona mi odpustila. Byla jsem

i u zpovdi hledajíc úlevy ... A pro tyto bodavé, neumírající výitky

zdá se mi vhodným zapomínati na sebe a obtovati se dobru jiných."

Kolik mil méí vzdálenost mezi tmito projevy a mezi názory

Moderní školy, založené nákladem ženy, jež byla v duši takového

pesvdení kesanského ! Avšak v témž listu jest i zmínka o nem,
co Ferrera nesmírn pobouilo. Mluví totiž o p. Coppelovi, jenž chce

koupiti na venkov poblíž Milánu dm a pozývá ji, aby ztrávila zbytek

života v rodin, která ji ctí. „Co mám initi? Mohu jej zbaviti radosti,,

jež by ho uinila šastným ? Bude lépe, když se obtuji, dj se se mnou
již cokoliv." (P. d.)
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písemnictví ruském.
Referuje A. Vrzal. (C. d.)

V.

Básníci.

Nikolaj Mich. Jazykov (1803—46), Jevgenij Abr. Bora-
tynskij (1800—44), AI. St. Chomjakov (1804—60), Fedor Iv.

Tu te v (1803— 73), Af. Fet (1820— 92), Jakov Petr. Polonskij

(1819—98), Apollon Nikol. Majkov (1821—97), hr. Alexej
Konst;Tolstoj(1817—75), Lev AI. Mej (1822—62), Nikolaj Fed.

Šerbina (1721-69), Ivan Savvi Nikitin (1824-61), Alexej

N. Apuchtín (1841—93), hr. Ars. Ark. Golenišev Kutuzov
(* 1848), Konst. K. Sluevskij (1837—1904), Alexej Nik.

Plešejev (1824— 61), Alexej Mich. Žem6iižnikov (1821—1908),

Nik. Plat. Ogarev 1813—77) a j.

Škola básník tyicátých let hlavním sv^^ra eištm pipojuje se

ke škole AI. S. Puškina, jenž svou elegantní, klassicky prostou formou

byl jim vzorem. Ale obsahem svých básní, svým svtovým názorem

básníci ti byli vrni lepším snahám a svtlým ideálm tyicátých let

v literatue ruské, vznešené lásce ku lovenstvu, vášnivé touze po

osvt a mravní dokonalosti. Jako zástupcové „isté poesie" nemluví

pímo o sv3'ch názorech, nepednášejí svých filosoficko-náboženských

myšlenek, ale jednotlivé tóny jejich lyr splývají v krásnou hudbu

pvc dobra, pravdy a krásy, jež svou mystickou stránkou stýká se

8 náboženstvím. Sami povznášejíce se nad všední skutenost, nebo

poetisujíce ]i, unášejí rczbolestnlou duši tenáovu ve zvláštní svt
krásy, ve vyšší pojímání života, dotýkají se posvátných strun lidského

ducha i nutí je, by znly v souhlase s lepšími tužbami bohupodobného

ducha lidského. Jako pvci pírody, ideální lásky, tichých radostí života,

požitk z umní a krásy, jsou nenapodobitelní ; ale nkteí z nich

snažíce se tém jen výhradn pivésti formu na nejvyšší stupe do-

konalosti, upadali v mlkost obsahu a v mén zdailých básních po-

rušivše prostotu poesie Puškinovy, strojené form dali pednost ped
vážným obsahem.
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Nedostatek hloubky, básnického vzletu a mravní vážnosti bylo

již pozorovati na chladných, lehkých, Ižiklassicky epikurských popvcích

„ruského Parnya" Konst. N. Bauškova a na anakreontských

písních barona Ant. Dlviga (1798—1831). Vážnjší byli druzí dva

básníci plejády Puškinovy, „soumraný" básník-myslitel Baratynskij

a slavjanofil Jazyk o v. První z nich jest pravý básník severu s jeho

poloprzranýrai tóny, zádumivým, tichým zármutkem a svou pro-

slavenou elegií na smrt Goetheovu podal vlastn divný peklad termino-

logie Kantovy na jazyk truchlivé, tklivé poesie. Druhý v dob veselého

mládí v popvcích anakreontákého rázu opvoval pohanský ideál života,

víno a ženy. Ani v pozdjším život po nehodách rzných nenabyl

jasného poznání o tom, jak neužitené bylo jeho mládí, ztrávené

v marných radovánkách. Silná jsou slavjanofilská poslání, plná horo-

vání pro vlast a nenávisti k západníkra („Ne našim"), ale ná-

boženské básn a „pereloženije žalmov" nevykazují dosti upímnosti a

teploty. Forma jeho básní je skvlá, verš nádherný. Jazykov ml
vysoký pojem o povolání básníkov, jak o tom svdí básn „Básníkovi"

a „Zemtesení", ale nedostávalo se mu síly a upímnosti, by

uplatnil své vznešené pojmy o básnictví. Náboženské jeho básn jsou

chladny, by je Gogol vynášel jako nejzlailejší básné jeho. Hlubší

bylo náboženské pesvdení jiného slavjanofilského básníka, Alexeje

Štp. Chomjakova, jehož musa pla pouze tehdy, byla- li nad-

šena slovanskou nebo náboženskou myšlenkou. Básník byl živým

protestem proti lhostejnosti, zahálivosti. a zištnosti, jež se zmoc-

nily vtšiny, vnášel všude vyšší pojmy o mravních požadavcích lov-
enstva. Vysoko držel prapor ideálu, nebyl však obdaen vysokým

smyslem pro poesii, ve verši jeho mnoho energie a síly, ale málo

barev a plastinosti.

ásten slavjanofilem byl nejvtší filosofický lyrik ruský, Fed.

Iv. Tutev (1803—73), jehož první básn byly uveejnny teprve

rok ped smrtí jeho vrstevníka Puškina r. 1836 v jeho Sovremenniku.
Jako len ruského vyslanectví v Mnichov Tutev uinil salon svj

stediskem intelligence, k níž náležel Schelling, Heine a j. Všichni,

kdož ho znali, za hlavní pednost jeho uznávali neobyejný rozum, a

poesie jeho byla jako lehká pna jeho rozumu, pirozený dech této

vn kypící, myslící hlavy. Tvoiti nestálo ho žádné námahy, nucené

práce : psal verše práv tak lehce, jako pronášel své vtipné sentence

a aforismy, kterými se tak proslavil. Teprve r. 1854. sebral Turgenv
bez jeho spolupsobení asi 100 básní jeho, jež utevu zabezpeily
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slávu hlubokého myslitele a básníka. Velmi pípadn charakterisuje

jeho poesii ruský filosof VI. Solovjev:

a Seznámíme-li se s filosofií utevovou, pedevším bije do oí souhlas

jeho nadšení s životem pírody, jeho dokonalá reprodukce fysických zjev
jako stavv a úkon živé duše. Ovšem všichni skutení básníci a umlci
cítí život pírody a zobrazují jej v oduševnlých obrazech; ale pednost
Tutevova ped mnohými básníky záleží v tom, že úpln a vdomé vil
v to, co cítil —• živou krásu, již pocioval, bral a pojímal ne jako fantasii,

nýbrž jako pravdu ... I bez ecké mythologie svt byl pro pln maje-

státnosti, krásy a barev . . , Jemu píroda není pouze mrtvá hmota, ví
ve skutenou oduševnlost pírody . . . cítil siln a jasn tajemný základ

všeho života — pírodního i lidského, na nmž se buduje i smysl kosmickéko
processu, i osud hdské duše, i celé djiny lovenstva ... Chaos, t. j.

negativní nekonenost, zející propast všeho šíleného a ošklivého, demonské
vznty, zvedající se proti všemu positivnímu a povinnému — to nejhlubší

podstata svtové duše, temný koen svtového bytí a základ stvoení svta.
Kosmický process uvádí tento chaotický živel v meze všeobecného souzvuku,

podizuje jej rozumným zákonm, postupn vtluje v nm ideální obsah
bytí, dodávaje životu divokému smysl a okrasu. Ale chaos, uvedený i v meze
souzvuku všehomíra, dává o sob vdti nepokojnými výlmchy živl . . .

V líení všech zjev pírody, kde se jeví tento její temný chaotický základ,

Tutev nemá soupee. Život a krása v pírod — tot" boj a vítzství svtla
nad tmou. A princip svtla i tmy vstupují v nejhlubší svazek v duši lidské ..."

Smysl processu pírody bylo tedy stvoení rozumné bytosti, lovka, pána
pírody. „V em je smysl lovka? lovk má býti nositelem svto-
vého smyslu

; má v sob uvésti v harmonii oba principy, svtlý duchovní
základ i temný chaotický základ, má nésti spoluzodpovdnost za uskuteo-
vání ideálu lovenstva, má býti ne nadlovkem, nýbrž dokonalým
lovkem," t. j. odpovídajícím ve skutenosti ideálu lidskosti, pokoitelem
híchu a smrti. A po prvé objevil se dokonalý duchovní život v lovenstvu
v Tom, Jenž ml v sob vyšší dokonalost a ukazoval cestu k ní, A pipojiti se

k tomuto „Vdci na cest k dokonalosti," nahraditi „osudné ddictví"
starého duševního chaosu duchovním ddictvím nového lovka i Syna
lovka, to jediný východ ze „zlého života" s jeho rozdvojením v základ . . .

„Ddictví Kristovo zjevilo se ke spáse všeho lidstva: duše
lidská podle své pirozenosti jest kesanská" a „nositelkou istého
kesanství je utevu Rus . . .", v niž „nutno viti."

Tak Tutev velebitel pírody, básník svtového chaosu, noních
zjevení, nebeských i daševních propastí není konec konc pan-
th eis tou, nýbrž je „hotov vrhnouti se jako Marie k nohám
Kristovým a pilnouti k nim na vky". Rus miluje ne pro

její krásy, nýbrž pro zbožnou povahu lidu a protože Rus ..celikou

proputoval nebeský král s žehnáním'-. Vznešenost velikého poslání
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Ruska spoívá podle Tuteva na týchž vlastnostech ruského lidu,

vychovaného pravoslavnou vrou Kristovou, jak u Dostojevského.

Rusko je od pirozenosti íše kesanská. A ponvadž smysl djin je

kesanství, kesanské Rusko je povoláno obroditi a zevn slouiti

lidstvo. Z té píiny, aby Rusko mohlo se státi všesvtovou íší ke-

sanskoa, pál si T. v jisté dob spojení církve východní se západní, ale

pozdji vzdal se myšlenky té, vytýkaje papežství, že prý „není sluitelno

se svobodou svdomí", podstatnou to známkou kesanství (viz báse

„Svoboda svdomí je blábolení"). Jindy zase T. uznal, že

Rusko není dosud odno v „isté roucho Kristovo", jehož teba, aby

ae stalo íší Kristovou, i nemže býti dosud pnim žádoucím královstvím

milosti a pravdy, dokud v koUektivní duši jeho svtlý princip ne-

zvítzí nad principem tmy.

Shodoval se Tutev s Dostojevským též ve své výtce ruským

Iži-liberalm, že si utvoili z vdy západní modlu, která však mže
pinésti jen zkázu. Hrdé zbožování svého „já", svého rozumu, bylo

podle jeho mínní píinou zhoubného revoluního hnutí na západ,

kde pohrdli „zjevením Božím", k nmuž on upíral svj duchovní zrak.

Týž náboženský cit pivedl ho ke správnému východu z trápících ho

pochybností, a z pessimistických záchvat pi pohledu na temnou,

tragickou stránku ve vnjším svt, kde hrozné chaos, v meze uvedené

stvoením svta, v každém okamžiku hrozí, že zhroutí harmonii pírody,

i pi pohledu na rozlad ve vnitním svt duše lidské, kde dosud

temný chaotický princip snaží se nabýti pevahy nad svtlým principem

a táhne lovka k záhub.

Proti Tutevovi, básníku soumraku, noci, „svtového chaosu" a

„noního svta duše", jenž žil, zpíval, dýchal a cítil tajemný dech

pírody pouze v noci, byl Af. Fet-Senšin básník záivý, u nhož
i pozdní noc se leskne blízkostí záe. Kdežto Tutev pi pohledu na

noní propast oddává se jí, Fet se opojuje i v noci vní rží kvetoucích

nad propastí, trylky slavíka, sotva postižitelnými pocity a náladami.

Z nerozluné básnické trojice, k níž náleželi Fet, Majkov i Polonskij,

spátelení od dtství, byl Fet nejnadanjší a nejoriginálnjší básník-

myslitel. Jsa v nitru pantheistou, seznámil se pozdji s pessimistou

Schopenhauerem, jehož spisy do ruštiny ne práv zdaile peložil, jako

básník ví v objektivní reálnost a samostatný význam krásy, jíž

naplnn svt Boží, i stává se myslitelem, erpajícím své nadšení z oné

vkovné hlubiny bytí, „kde víš, že štstí nebude konce". A tato

posvátna hlubina duševního svta jest mu práv tak reální, jako svt
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vnjší, ba vnitní duchovní svt jest mu ješt reálnjší a významnjší,

než svt materiálního bytí.

Úkolem poesie jest, aby se neoddávala pomíjejícím fantasiím a

subjektivním výmyslm, nýbrž aby se nesla k absolutní pravd všeho

existujícího, „šeptala o tom, ped ím jazj^k onmuje". Podrobuje se

bžným pojmm o básnickém nadšení, Fet také sice nkdy obsah básní

nazývá sny a peludy, ale pi tom jest jasno, že tyto sny jsou prou

vážnjší a reálnjší, než obyejná skutenost. To, co dav má za

prázdný pelud, básník uznává za zjevení vyšších mocností ; z prázdného

života povznášejí ho kídla v obor vyššího, skuteného bytí. A tato

duchu jeho vlastní touha v obor transcendentního jest jemn nakre-

slena v básni „Lastoka". Vbec Fet ve svých „Veerních
svtlech", básních z posledních let svého života 1883—91, snažil se

jako filosof proniknouti k podstat vci, a obíraje se otázkami o ži-

vot a smrti, o vnosti a Bohu, jako básník vyjaduje a vystihuje

v lehkých narážkách to, k emu filosof dlouhou cestou rozumových

úsudk dobrati se nemže. Fet dovedl tu osvojiti si ducha ist filo-

sofického i zstati pi tom pravým básníkem, peklenouti zlatý most

mezi filosofií a poesií. (P. d.)
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O bezdrátové telegrafii.

Napsal ANTONÍN Heúza. (. d.)

Souprava Kochefortova zr. 1904 má koherer pipojený

obma konci k resonannímu systému, t, j. k cívkám, jichž nkolik

ovin je pipojeno k tykadlu a tímto k zemi. Aby pipnutím kohereru

nebyla místní baterie uzavena na krátko, má koherer ti póly ili

pozíistává zé dvou kohereru zapnutých za sebou. Bateriové relais,

k nmuž mže se pipnouti Morsev telegraf, je spojeno jednak s prostední

elektrod«u kohereru, jednak se stedem ovin cívkových, pes které

souvisí se zemí,

Vysíladel a souprav pijímacích beze spojení k zemi použili

Lodge a Muirhead; jejich aparáty mají jiskíce neuzavené

vedlejším odporem. V pijímadle transformuje se energie do fritru.

Novjší aparáty tchto vynálezc však mají také již uzavené systémy

resouanní a jsou také spojeny k zemi.

Nmecká spolenost pro bezdrátovou telegrafii zizuje stanice pro

elektrické proudy vysoké frekvence, které nepetržit mezi obma
korespondujícími stanicemi cirkulují. Na rozdíl od dánského inženýra

Valdemara Poulsena, který k získání vln tohoto druhu použil obloukové

lamp}'^, jejíž plamen hoel v atmosfée vodíkové, používá nmecká
spolenost k vytvoení jich výboj jiskrových. Její vlny mají dv
periodity, a sice poet ochvv vteinových a poet vibrací jednotlivých

skupin, kteréž poslednjší povstávají zvláš upraveným vybijeem
;

je

tedy periodita skupin rovna frekvenci jisker za jednu vteinu, kdežto

perioda vln vbec mže dostoupili frekvence až jednoho milionu za

vteinu. Frekvenci vln lze však dle poteby zmenšiti až k pouhým

nkolika tisícm. Elektrická energie pevádí se do tykadla, kde se

mní jaksi v akustickou, doznívající vlnu, kterouž tykadlo do prostoru

vyzáí. Jakmile tato vlna dozní, následuje výboj nový; poet výboj
lze zrychliti až na jeden tisíc za vteinu ; tato kontuinita má pak dvojí

charakteristiku a sice poet period elektrických vln a frekvenci tón.

Zdokonalením tohoto systému je soustava od profesora
Maxe Wiena v Berlín, zaízená ku zhášení jisker, které

povstávají pi vybíjení mezi elektrodami jiskíce. U této soustavy jsou

pestávky mezi jednotlivými skupinami vln tém k nerozeznání

;

následují s absolutní pesností, ímž vzbuzují v naslouchátku pijímadla
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dobe sl3'šitelný tón. Vybíjecí jiskra trvá ien pro první poátek

•elektrických ochvv, pak ihned zhasne a rozeckvívá S3'^stém resonanuí

(tykadla a induktance) po delší dobu. Zaízení pracuje velmi oeko-

nomicky a lze ho použíti k provozu i nejsilnjších stanic (až sto-

kilowatové energie). Dá se laditi nejen ku pijímání telegram z rzný^ch

vzdáleností, nýbrž i ž rzných vysíladel, tedy i ze stanic typ jiných.

Laditi lze jak tykadlem tak i pístroji vlastními.

Aby bylo možno slyšeti telefonem slabé proudy, které stihnou

tykadlo soupravy pijímací a pro které je membrána naslouchátka

píliš nehybnou, je teba energii, došlou ve zpsobu stídavých proudv
o vysoké frekvenci, transformovati na proud stejnosmrný. Toho dociluje

se povdom^^m již detektorem, který u stanic tchto tj-p pozstává

povtšin z kovového hrotu, dotýkajícího se bud" platiny nebo leštnce

olovného. Transformováním mní se jednotlivé skupiny vln v nárazy

proudu stejnosmrného, vycházejícího z místní baterie elektrické,

kter}^ úinkuje na membránu sluchátka, takže každému výboji

v jiskidle, ted}^ jedné jiske, odpovídá jeden pohyb membrány. Je-li

tchto výboj osm set, zachvje se membrána osmsetkrát.

Nmecká spolenost dala si již r. 1900 patentovati fritr, kteiý

ae dal íditi na pijímání proudu z rzných vzdáleností. Spárka mezi

obma elektrodami mla tu tvar kuželovitý ; byl-li kužel obrácen svým

užším otvorem dol, reagoval i na vlny nejslabší, pijímal tedy z vtších

vzdáleností. Obrátil-li se tímto otvorem nahoru, byl pístroj hluchým.

K vli kontrole ml fritr po stran ruiku, která na íselníku oznaovala

dotynou citlivost.

Detektor, fritrv a koherer je celá ada v používání, jak bylo

již naznaeno v píbuzném lánku „Bezdrátová telefonie ili radiofonie"

(viz „Hlídku" ro. 1911). Zmíním se tedy jen krátce ješt o detektoru

od Andrew Plechera, který byl r. 1904 patentován v Americe.

Elektrické vlny psobí tu na rtuový sloupeek kapilárního elektro-

mru. Rourka tohoto, rtutí naplnná, je svým oteveným koncem ponoena

do nádobky, ve které je smíšenina cyankali, cyanového stíbra a

vápenného hydrátu ; na dn nádobk}^ je rovnž rtu. Detektorium je

rozdleno ve dví; každou polovinu lze zvláš zapnouti do okruhu

elektrických vln. Jedna ást slouží pro funkci návštního zvonku, tedy

když je stanice volána, druhá jest urena k svádní elektrických vln

k telefonu, kterým se znaky telegrafické dle sluchu tou.

Stanice nmeckého systému již oznaeného (Telefunken), pokud

jsou ureny pro vojenskou službu, mají ješt zaízení, které pi zúmyslném
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míšení se do vln pístroji cizími, aby dohoda byla znesnadnna, pece
jen vlastní znaky pevádí. Je tu pedevším postaráno o bohatou

stupnici tón, na které lze pístroje rychle a snadno zladiti. Pístroje

pro obchodní poteby jsou jednoduší. Lodní stanice jsou trojího druhu

a sice silné pro veliké lodi pro osobní dopravu, nebo pro velké

parníky nákladní
;
prostední aparáty slouží k telegrafii menších lodí,

malé pak pro lod strážní, pro motorové luny nebo pro bárky rybáské,

které mívají zhusta jen soupravu pijímací, kterou jsou varovány ped
blížící se bouí.

Nesnadno dají se umístiti pijímadla radiotelegrafická v prostorách

Icdí, které mají bud železné nebo ocelové stny, v nichž, dle Fessendena,

povstávají za prchodu proudu svodným drátem víivé proudy, které

úinky vln na pijímací aparáiy seslabují. Proto je teba svodný drát

chrániti v místech prostupu železnou stnou nebo podél ní bud"

mdnou nebo broiícovou rourou, která indukci proudovou zamezuje.

II.

Hned pi poátením použití Hertzovýeh elektrických vln ku

sprostedkování telegrafických zpráv poznána byla nevýhoda této

telegrafie, ponvadž vlny šíily se paprskovit od stanice vysílací a

mohly tudíž všecky stanice nalézající se v okruhu jejich zprávy tyto

zachycovati a také je vy^síláním vlastních znaek komoliti. Síení se

vln paprskovit ze stanice vysílací jest však též vlastností neocenitelnou

ve pípadech, kde bží ku p. o lo na moi postiženou neštstím,

která vysílá do prostoru nouzové signály ; nemén dležitou je dále

tehdy, nezná-li stanice vysílací polohu stanice, se kterou chce kor-

respondovati. Také válenému námonictva a armádám koná neocenitelné

služby, chce-li velitel jejich sdliti souasn své rozkazy nkolika

místm nebo lodím najednou. Snad ani, a to z dvod bezpenostních

nedá se dležitost rozptylováni vln pehlédnouti od obchodního lostva,

jemuž v ne ídkých pípadech jde o telegrafickou dohodu s lodmi,

které teprve v prostoru vyhledává. Jinak jest ovšem tato vlastnost na

ujmu k uhájení tajemství telegram, protože zprávy dají se zachytiti

i stanicemi, pro které nejsou ureny
;

jde-li o telegramy státní nebo

o zprávy týkající se ku p. pohybu vojska za války, pak nevýhoda

tato mohla by se státi i osudnou.

Není tedy divu, že hned z poátku zavedení bezdrátové telegrafie

do obchodního a mezinárodního sty^ku, pomýšlelo se na zpsob, kterým

Hlídka. 13
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by bylo lze bud" úpln zabrániti nebo aspo omeziti vtíravost stanic nepo-

volaných. Pedevším chllo se tomu eliti pokud možno nejrj^cblejším

telegrafováním znaek, aby žádná ze stanic, krom té, se kterou se

hovoilo, nemohla postaiti se tením, a již dle sluchu, nebo na Morseovu

pístroji. Zpsob tento však zlu nezabránil, protože každý stát nebo

Dámonictvo nebo armáda má dosti schopných a routinovaných

telegrafistii, kteí znaky i nejrychleji podávané hrav petou.

Neosvdily se ani telegramy v cizí ei, protože není dnes nedostatek

úedník, kteí bv neovládali nkolik jazyk ; k uhájení telegrafního

tajemství nepostailo konen ani ladní pístroj, dnes již tak dokonalé,

že se dají aparáty naladiti jediným hmatem. Tomu elilo se opt snahou

po rychlejší laditelnosti stanic, jimž záleželo práv na možnosti i cizí

telegramy ísti. Použilo se tedy souprav bezdrátových, jimiž bylo lze

vlny elektrické smovati k uritým stanicím, kdežto stanice mimo

dráhu tchto vln zstaly vlivem jich nedotknuty. Pi zaízení tomto

mluvíme pak o bezdrátové telegrafii s vlnami iditelnj^-mi ili

smrovými, nebo vlastností její jeit pedevším soustední a vysílání

vln, aby jen uritým a též iditelným smrem do prostoru vyzaovaly

a aby také pijímání jich bylo možným toliko u stanic, ku kterým

vlny smují.

Vlnami smrovými dá se docíliti více mén tajné dohody, ehož

u pístroj laditelných nedá se tak bezpen dosíci, protože tetí

stanice pece jen mže vysíláním silných a vysoce tlumených vln

korespondenci rušiti.

Smrová telegrafie používá k ízení svých vln iditelných t3'kadel.

Marconi použil antén zalomených až 300 ra dlouhých, které b3'ly

položeny blízko zem, pi emž vlny šíily se smrem opaným, než

kam smovalo vodorovné rameno tykadla. Podmínkou jest, aby

vertikální ást tchto antén byla nepomrn krátká, jinak vyzaují

hned všemi smry. Aparát v pijímadlech dostihnou pak vlny ze

smru, kam je obrácena vodorovná anténa.

Smrnosti dá se docíliti též úpravou dvou tykadel o výšce jedné

tvrtiny délky vln, pi emž má vzdálenost obou obnášeti polovinu

vlnové délky
;
je teba pak pivádti jim proud protismrných fásí,

Blondel použil u antén tchto induktivního úinku vln a poznal,

že není teba voliti je v rozmrech, jak udáno, nýbrž že lze nahraditi

zmenšený roznar jejich cívkami samoindukními, ímž docílí se také

dobréhD smování.
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Takto upravených stanic dá prý se však použíti pro stanice

urené toliko ku vzájemné korespondenci a nikoliv ku styku také

s jinými stanicemi, ponvadž smrnost jejich dá se tžko naíditi,

uváží-li se, že je zapotebí pece jen antén aspo padesát metr
vysokých; nehled tu ani ku vzlálenosti jejich od sebe. Deska, na

kterou by je bylo teba umístiti, dosáhla by rozmru a váhy tak

znané, že nebylo by lze snad jí ani pohnouti tím mén ji pak pootoiti.

Smrnosti lze dosíci táž upravením více tykadel v rzných

smrech; dlužno pak nabíjeti pouze dv, ležící ve smru žádaném;

le i tato úprava má své jak technické tak i finanní nesnáze.

Dmysln rozešili úkol smování vln vynálezcové Blini a Tosi

svém radiogoniometrem, pístrojem to o tech cívkách : primérní má
ti rovnobžná vinutí, je pohyblivá a spojí se pomocí karták
s vybíjecím okruhem kondensátorovým nebo s lampou Poulsenovou

;

druhé dv cívky, vnjší, sekundérní mají každá osm vinutí a jsou

pimen spojeny s obma anténami.

Smr, kterým jest aparát naízen, ukazuje ruika, která se

pohybuje na stupnici.

V pijímací souprav jest teba též podobného pístroje, tedy

radiogoniometru a dvou antén.

Pednosti telegrafu Blini a Tosi jsou asi následující

:

1. Docílí se jím bezvadné korespondence dvou stanic, u kterýchž

dá se oekávati, že budou rušeny vlnami stroj cizích.

2. Lze jím uriti polohu a smr lodi, která volá o pomoc.

3. Ve válce dá se jím uriti místo nepátelských vojsk, pokud

toto také bezdrátov telegrafuje, a

4. pipouští sprostedkování zpráv, jež toliko jedinou stanicí mohou

býti pijrauty. (P. d.)

13*
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Z diin msta Loštíc.
VÁCLAV KtjbíCek. (, d.)

Jindich Podstatský, jenž tehdy pravideln sídlel na Trnávce,

prodal téhož roku statek lechovský Burianovi Drahanov-
skému z Pnína') a krátce potom zbytek panství búzovského.
Koupil je z druhé ruky od Hynka Petra Naksery z Chotjovic Jan
Pergar z Pergu,^) Poddaní trnavští, jichž y beznu roku 1585

piznal 244 usedlých, nemli ho rádi, proteze je utiskoval robotami. Na
stížnost jejich poruili páni, aby jich zatím než zemský soud rozhodne

o stížnosti, mimo spravedlivé neobtžoval a nepotahoval. ') Též se

strany Unova bylo jistotn teba ješt nejedné upomínky, než došlo

k vyhotovení správního listu na msteko Loštice. Konen byl sepsán

a speetn na Trnávce v pondlí po sv. Ondeji roku 1585, naež pi
soud svatojanském v Olomouci roku 1587 byl vložen do desk. *) Tím
odchází pan Jindich Podstatský z dosavadního jevišt. ^) A tak rod.

') Smlouva trhová na Trnávce v pondlí po narození P. Marie (10. záí) lb82,

Ph. olom. XXIX. 629. Ke statku patila ves Pavlov s pustým panským dvorem, vsi

Hrádnice a Lhotka i dvr Lechovice s pivovarem, zahradami a štpnicemi, s loukou

jež slov markrabskou, s ekou pod Ptoudlinem a se živým inventáem dvorským.

Desky zemsk. olom. op. XXIX. 280 k roku 1586.

^) Smlouva dto v Zábehu v sobotu ped narozením P. Marie (3. záí) 1583.

Desky zem. olom. op. XXIX. 278. 277. Prodej Bfizova Petru Nakserovi stal se možná

hned roku 1582, nebo dne 16. bezna 1583 píše se Jindich Podstatský už jenom
po Trnávce. Arch. zem. brnn. B. S. . 10.887.

s) Kniha pamtí. Ph. sv. XLVI. bez pag. k roku asi 1583. — B. £. 6. 10.887.

*) Desky zem. olom. op. XXIX. 330. Pergamenový originál správního listu jest

v mstském archive unovském. Mimo vystavovatele pivsili k listu peeti jakožto

rukojmí Jan st. ze Žerotína a na Losin i, Václav Závise Bitovský ze

Slavíkovic a na Bílé Lhot, Prokop Lhotský zePtýni a na Kiž a nov,
Václav Lhotský ze Ptýni a na. Moravici, Václav Eieský z KaíSova a

na Jaromicích a Vratislav Lhotský ze Ptýni a na Lhot. Z tchto p-
vodn sedmi visutých peetí schází étvrtá : Prokopa Lhotakého, jsouc utržena. Peeti

jsou erným voskem vytisknuty na miskách z vosku nebarveného, jenom pee Jana

st, ze Žerotína je voskem erveným. Na rubu listiny pipsáno registrum : iKaufsinstru-

mentura des Stadtls Loschitz vom Jindich Podstatský in Smma 6000 ,>p gross. bohem. —
thut auf rein. 14.000 Il.« Otisk v Houdek, Loštice p. 42. 43. je poízen z opisu
nei^esného a neúplného.

=) Zemel bezdtek nkdy ped nebo po uovúm roce 1589. Jmecuje se ne-

božtíkem, když toho léta dne 24. bezna Jan MatiáS a Prokop Jindich, zstalí

synové po f Prokopovi Podstatském, prodávají trnavské panství za 36.000 zl. Adamu

Vzníkovi z Vzník. Desky zem. olom. op. XXXII. 8? Jan Matiáš Podstatský
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pán Podstatských mizí z kraje zdejšího vbec, pobyv tu necelých

50 let. Rodinná hrobka jejich v kostele loštickéra pipadla, neznámo

kterak, ke statku žadlovskému. ^)

Okolí Loštic navštvovaly za tch as co rok tém živelní

pohromy. Roku 1582 byly to zejména velké boue, krupobití a po-

vodn u Doubravice, Opatovic a Zábeha. 2) Dv léta potom ádil

v Mohelnici mor, ^j tak že výroní trhy byly odeknuty a konal

se teprv až svatomartinský. Též v Olomouci bylo na podzim toho léta

velké umírání. Poátkem následujícího roku vypukl mor ve zdejší

krajin novou silou. VŠumberku pomelo na 900 lidí *) Biskupský

hejtman na Mírov Hanuš Pavlovský pro morovou ránu v okolí pe-

sídlil na Hukvaldy. Na zámku Chudobínském umel v prvním

týdnu msíce dubna pan Jan Zoubek ze Zdtína s manželkou i dvma
dtmi. Též knzi nemálo pomelo na Morav „tmito morovými asy".^)

V srpnu oznamuje mstská rada mohelnická do Mor. Tebové, že

pro morovou nákazu všeobecn ádící z naízení vrchnosti nebude

v mst výroního trhu. Týmže asem i v Tebové „moroí nakažení

velmi se rozmohlo". Stejn i v Zábehu odeknut podzimní trh,

„ježto Pán Bh nyní tchto isv hrozn metlu morová tým na

všecky krajiny vkolní poslati ráil". V Jevíku, Boskovicích a

v Litovli nebylo lépe. ^J
Potom pišly jiné rány. O sv. Martin

pomíná se v arch. m-sta Olomouce k roku 1596, kdy kupuje za 1300 zl. dra (nyní

é. 8. v Kapucínské ulici), kterýž rok na to zase prodat. Roku 1601 bydlel ve svéra

dom na pedmstí v Prostjov, roku ^ll v pjdruží v Olomouci a byl za tch dob upo-

mínáa o menší dluhy (Ph. olom. XXXVI. 218. 106. 147, a XXXV. bez pagin. k roku

1617), z ehož vysvítá, že z otcovského bohatství zbylo už nemnoho. Pozd|i píše onm
Karel ze Žerotína, že »do Prahy se odsthoval a tam živnost mitskou provoz ijíc již

zchlapl.<£ (Záp 1, 265).

') Srv. Ph. olom. XXXII. 489 k roku 1592.

-) Vilém Bitovský ze Slavíkovlc a na Malenovicích piznává v sobotu ped ne-

dlí smrtnou (26 bezna) 1583 na doubravském statku usedlých 175, z nichž »129 osobám

z dopuštní božího povtím, krupobitím, povodnmi na vobilí a jiných vcech se škoila

stala.* — Václav liilský z KaiSova na Opatovicich o stedupostu 1583 vyznává k dani

poet usedlých 94 krom 10, kterým .se z dopuštní božího krupobitím na obilí škoda

stala. (Arch. zem. brnn. B. S . 7704 a 10 027.) Podobn na statku zábežském.

(Sembero, Páni z Boskovic p. 57.)

') Zmínka o nm v útech mstských, že »lazebníku sraženo z platu, že v moru
nedl netopil '2 rýn. 16 gr-

«

*) D'Eh'ert, Mahr. und schles. Chroniken, Olmiitzer Sammelchronik p. 3S. 343.

t; as. Mat. mor 1902 p. 71. 72. Arcib. arch. krom. kop, XXII. 280. 234.

*) Schulz, Pispvky k djinám moru. Historický archiv . 20. p. 25. 27. 33-
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roku 1587 zaala zimu a trvala tém až do velikonoc tak tuhá a

mrazivá, že se ani mleti nemohlo, „odkudž veliká úzkost vzešla pro

nedostatek chleba". Též veliké sucho roku 1590 zpsobilo drahotu a bídu. ^)

Kolik dotkly se tyto živelní pohromy Loštic, nelze udat. Jinak

jistotn utrplo msteko na píjmech várených novou krmou
„na Pešti", kterou založil krátce ped rokem 1581 žadlovský pán

Burian Drahanovský z Pnína k vtšímu odbytu vlastního piva pan-

ského. Nkdy týmže asem byl postaven pivovar pi dvoe lechovském.

Moravianšli a Pálonští byli podle smlouvy knze Kartouze s biskupem

olomuckým reku 1571 a poznovu roku 1585 povinni „piva na Senk

bráti a šenkovati z pivovaru zvolského pod pokutou jedné kopy

groši do komory J. M. knze biskupa olomuekého propadení". 2) Pozdji

musili bráti pivo z Usova, zaež úsovský pán platil kartouzskému

konventu ron 50 zl. 3) Že tím ubylo mšaniim loštickým, je zejmo.

Unov byl v té vci šastnjší maje od starodávna stran piva právo

míle v ten zpsob, že na míli cesty v obvodu msta nikdo nesml

ani slad dlat ani pivo vait ani krmy míti bez jejich svolení. Kdjž
roku 1592 Hynek st. Bruntálský z Vrbna dal vystavti v nov pivovar

v Zadní Sokolomi, zjednali si Unovští u císae Rudolfa II. roku 1593

potvrzení pvodní výsady markrabí Jana s dodatkem, „že nyní a na

budotcí asy žádnej z obyvatelv maikrabství moravského blížeji jedné

míle ve kolo msta Uniova tak dobe pivovarv jako i krem a domv
šenkovních na škodu a záhubu tomu mstu stavti, piv ani žádných vín

a nápojv šenkovati neb skládati nemá a moci míti nebude".

Krom berní zemských, k nimž Lošiice dle vrchnostenského

rozvrhu svým dílem pispívaly Unovu, museli v as válené poteby

stavti také muže k vojenské hotovosti snmem naízené. Najímali se

k té služb placení lidé zvaní „drábi". Nkolik takových dráb mlo
býti z Lcštic na rozkaz vrchnosti dodáno, když o s\^. Martin roku 1593

se usnesl snm, vypon áhat císai v turecké válce. Drábi IcStití vinou

pidaného jim cd úadu z Lcštic prvodce dostali se však pod nepravý

praporec, ín ž obci povstaly dvojí výlohy.*) Ješt roku 1598 sbíralo se

') Selský archiv V. p. 30 z pamtí lipnických.

») Arch. arcib. krom. kop. O. 261. — XXII. i 78.

») Arch. zem. brnn. B. S. . 5654 k roku ICOO.

) Záznam o tom te se v knihách mst. pi porovnání Petra Bosákova s Lu-

kášem Krejím, jenž jako rychtá roku 1594 byl vyslán s dráby, »kteiž toho asu od

msteka Lotic do pole proti nepíteli Turku vypraveni byli.* Petr nakl Krejího, že

jeho Tinou dostali se »pod marnej prapoiec^, ímž chudé obci lotické zpsobena Skoda

s placením tch dráb.



z djin msta Loštic. 187

V obci „na dráby" po 10 groších z domu. Byl to v Lošticích drahý

rok. Korec pšenice se kupoval po 2 Rýn., cena to proti roku 1584,

kdy stál korec 28 groši, víc než dvojnásobná. Za tch dob obcházel

mor v okolí. Roku 1598 zemelo na v Litovli 204, následujícího

léta 320 osob. Mstská rada v Mohelnici pro všeobecnou nákazu

morovou poznov odekla trh svatoraartinský. K ernému hosti pidružil

se i hlad. ') Nkdy v tch letech sthoval se úad mstský z dosavadní

radnice v ísle 52, jelikož byla tsna a nebylo v ní šatlavy, do

prostranného domu . 66, kterýž obec hned roku 1581 byla koupila

na ten úel od pana Jindicha Podstatského z Prusinovic. 2) Ohnm,
jenž roku 1602 dne 19. bezna vyšel z píbytku Pavla Cibulkova na

. 63, stala se nové radnici „nemalá, ale veliká škoda".

To je všechno, co se z djin Loštic dochovalo z nové vlády

unovšké do vzniku války ticetileté, tedy za dobu bezmála tyiceti

let — samé to prášky, jež djepisec smetá, nemaje nic bernjsího.

Mže ovšem tato chudoba být i zjevem potšitelným, jelikož z ní možno

tušit, že vzájemné vztahy pán k poddaným byly dobré,

bez rozepí a soud. Tomu nasvduje okolnost, že roku 1612 obec

loštická darovala vrchnosti už po nkolikáté pl kopy bor na vodní

trouby, za kteroužto „vrnost a úinlivos* Unov slibuje písemn a

pod peetí, že to jim ani „potomkm budoucím svobodám na žádnou

škodu bejti nemá i na asy budoucí". 3) Téhož léta ruily Loštice své

vrchnosti pi pjce 1000 zl., zaež dostalo se jim písemného ujištní,

„že bohdá skrzevá takové rukojemství žádné škody jmíti nebudete,

nýbrž z takového rukojemství ádn vyváženi býti máte beze vší

škody a nesnází." *)

Závtí klidného soužití vrchnosti s poddaným mstekem vábilo

sem cizí živly k usídlení. Už díve rády v Lošticích bytovaly

šlechtické rodiny a knží. Nárastní dm . 55 koupil roku 1541 od

búzovského pána na míst sirotk po pedešlém držiteli vladyka Ekhart
Pomr z Ornhausu. V letech 1556—1561 držel tentýž dm pan

') Pinkava, Okres litovelký Ve Vlastivd p. 103. — Schuh, PHspvky k d-
jinám moru. Ilistor. archiv 6. '20 p. 52. — Selský archiv V. p. 42.

^) Naposledy pipomíná se radnice na. 52 roku 1597, ti léta potom pro-

dala obec tento dm soukromémn majiteli.

^) Kniha mst. XI. ful. 550. První zmínka o této dávce je v mstských útech

unovských roku 1610.

*) Vidimus listu dto 28 kvtna 1612 od mstské rady loštieké datován 11. kvtna

1652 a leží v mst. arch. lošt.
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Jiík mladší Podmanický. Beneš žid koupil roku 1544 dm,
na kterémž bydlel vladyka Bedich, biskupský man na Templi
u Maletína. ') Roku 1570 prodal pan Erazim Weizinger z Wei-
zinku dm panu Jindichovi Podstatskému z Prusinovic. ^j Na dom
5.66 bydlela roku 1573 kratiký as paní Johanka Okruhlická
z Knih nic. Výsadní dm . 123 koupil roku 1571 knz Vavinec
Volský, jenž ti léta ped tím jako fará mil o nicky byl uinil

svatební smlouvu s Annou Piráiiovou z . 20. Dm prodal roku 1574

knzi Martinovi Moravianskému, manželce a dítkám jeho.

Pod panstvím unovským sedl v Leštících na „zahrad" koupené

roku 1573 vladyka Hanuš Bes z Falknova, jenž od Jana Cedlara

z Hofu dostal roku 1576 jednu z desíti panských tvrtí k ddinému
užívání. ') Vdova po nm paní Kateina Bukvková zBukvky
dala zddnou „zahradu" roku 1585 pipsati strýci svému Sigraundu
Bukvkovi z Bakuvky a na Chromi. Dm . 64 obdržel od lo-

štického pána Prokopa Podstatského ml, ped rokem 1580 Jan Ko-
bylka z Kobylího, syn Jindicha a bratr Václava Kobylky na

Nm. Podolí, manžel Magdaleny Podstatské z Prusinovic. Roku 1585

pikoupil „zahradu" Vašíkovu . 90. Oženiv se poznovu s Annou
Ederovnou ze Savnice prodal dm i se „zahradou" roku 1595 Jakubu
Hrochovi Jalvce z Melovic, manželi Elišky Spetlovny z Prudíc

a na Hartunkov. Po dvou letech vystídal pana Hrocha v držení

domu jeden ze ty syn búzovského pána AdamPergar zPergu,
po jehož pedasné smrti pejala dm cho nebožtíkova paní Bohunka
Vojenická z Vojeníc. Pi smlouv o to v pátek den sv. Doroty

roku 1598 byl pítomen pan Petr Zub zMysleovic, bytující

v Lošticích už dv léta ped tím jakožto majitel domu . I., z nhož
se roku 1599 vysthoval. *) (P. d.)

•; V knize mst. sv. XXXI p. 173 psáno: »P8ii Bedich . . . hovic anaTcnijili*

— ást vytekovaná je v knize utržena.

=) Piih. oloni. XXXVII. 199.

*) Písa mstský ho píše HanuS Borš, Burian jindy pak Bes nebo Beza
z Falknova. Hned roku 1561 byl p. Jindichovi Podstatskému svdkem pi kujJU

žadlovskébo dvo'a.

«) Pfíh. olom. XXX. 464.
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nové názor\j neurologické a psjjchologie.

Dr. Karel ernooký. ;0.)

Náš život smyslový není proto jen sumou pocit, nýbrž je stejn

organicky složitý jako život motorický. Není ani struktura výhradn
pvodcem úkonu ani úkon sám o sob netvoí struktury. V pravd

jsou struktura i úkon, dle Eádla, projevy ehosi vyššího jim obma
vládnoucího (554). Zákony jim obma spolené poznáme studiem jak

funkce tak struktury. Ponvadž jsou funkce rzného druhu, možno

takto i pipustiti, že i uení o specifických energiích nebo mohutnostech

zakládá se na skutenosti i theorie o jedaostejnosti všech drah a ústedí.

Zrak jest na p. pirozen specifickou energií elementárn odchylnou

od sluchu. Ovšem nemla by tato specifinost pvoda ani platnosti

v ústroji samém, nýbrž v ústroji a úkonu zárove.

Citlivá vrstva oka má všechny vlastnosti zrakových uzl vbec
až na jednu: místo nervové plsti má totiž tyinky a útvary jim ana-

logické (1018). Jest uzlina, ze které na jedné stran vycházejí nervová

vlákna a do které místo nervových vláken ústí svtelné paprsky.

A pece i tento specificky umístný úkon nemže od ostatního dní
fysiologického oddlen býti žádnou jinou skupinou a strukturou ani

žádným jiným úkonem a djstvím. „I domnívám se" — praví Rádi —
„že pi každém aktu vidni vždycky se vidní úastní všechno nervstvo,

celý mozek, celé pední hrboly, tverhrbolí, celá sítnice, tak jako jsem

si vskutku vždycky vdom, že je to celá moje osobnost, která pozoruje

a bod a rozsáhlý prostor. Uzliny zrakové za seboa následující jsou

jakoby mozky sob nadazené anebo jako pozorovatelé, z nichž každá

uzlina následující vnímá celý stav uzliny pedcházející, sama však na

pedcházející uzlinu psobíc, tak že jest poád jakéj napjetí mezi

uzlinami."

Co bylo by dle uvedeného oním principem sjednocujícím a jedno-

ticím, stavbu struktury i úkon}'^ spínajícím ?

A toho zejm nevyslovuje, pece mžeme íci, že má Rádi na mysli

duši, která „Hana jest nám pímo zkušeností docela stejn jako jest

nám dáno svtlo neb kámen" (457). Je to tedy duŠ3, která nervstvem

psobí na tlo. Mžeme tedy z nervstva usuzovati o jejích vlastnostech

a i naopak dle vlastností duševních souditi o vlastnostech nervových (458).
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Rádi staví „zcela konkrétní iheorii" t. j. vychází ze své filosofie,

ze svých fakt, ze svých poteb. Sám prožívá záhadu, naráží na nco
nepochopitelného a hledá, jak by tuto pekážku myšlení pekonal (425).

Myšlenka je to, jak praví, emu lovk opravdu ví, viti musí,

jinak viti nemoha (427).

Prof. Rádi eší methodou anatomickou anatomické problémy a

dochází poznání, že píinou anatomických rzností, struktur a rozloh

není moment vývojový. Jemu tento moment není prostedkem objasnní

problému ideí, nýbrž cílem (,514). Principem tvoeni i úkon jest nco
jiného než jen podmínky a okolí. Pro výtvary a posice ústedí a

soustavy nervové jest jím duše. Jeho duše však nemá smyslu ani me-

chanického pvodce dní v píinách a úincích ani jakékosi souboru

eliminací fysiologických. „Nepochopíme tedy správn vztahu duše k tlu,

napíšeme- li pod sebe slova, kterými mluví psychologové, a slova, kterými

se vyjadují histologové. Naped musíme zachytiti smysl obou eí a

jeho se držíce pemýšleti o tom, zda- li nkterý úryvek jedné a druhé

ei nedávají stejný smysl, odtud pak jdeme dále a dále držíce se

stále smyslu ei jako Ariadnina vlákna, které nás povede labyrintem

nervových struktur" (456).

Psychologie, které dosud záleží více na popise než na výkladu,

nemá snadnjší methody ku svému bádání, než práv histologicko-

fysiologickou. Týmž okamžikem, kdy otevena nová brána výzkumm
tcho druhu, lýmž okamžikem dána i psychologii možnost osvojiti si

pro svá pozorování a popisy nová hlediska a analogie. Rozumíme li

psychologií výklad a popis souvislosti dní pírodního, ve které poítati

i zjevy duševní, a ne pouze to, co více mén spadá jen pod mítko
loginosti myšlení a souvislosti projevv uvdomlých zjev duševních

zvláš, pak není práce psychologická jinak úelná než jen se zetelem

biologickým. Nabývá-li prof. Rádi nových poznatkúv anatomických i
histologických a pi tom pichází k závru o jsoucnosti principu du-

ševního, je to psychologii dkazem, že její stanovisko nachází svého

odvodnní ve vdách pírodních. Piznává-li vtšina pirodozpytc ne-

dostatenost pouhého popisování fakt pírodních bez spojování jich

zeteli filosofickými, pak možno podíl psychologie na této spolené

práci budování názoru moderního lovka oznaiti jako udávání tónu

ped poátkem souhry. Psychologie, která uí se od vd pírodních

posuzovati souzvuk dní pírodního vbec, zhodnocuje jej pro poteby
vlastní, upravuje a udává jej zase jako podnt k nové he. Z výklad
píiodovdeckých zstávají psychologii ješt prvky jí samé jen náležející,
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kvality psychologické, které dále uschovává jako trest, kterou rozml-

ovati a zkoušeti má výsledky dalších pozorování a výsledk práce

pírodovdecké.

Theorie lokalisaní, kterou stanoveno dní fysiologicko-psychické

na zvláštní rozlohy prostorové i výsledky nález prof. Rádla, popisující

jisté výtvory struktur a drah nervových, vedou ovšem psychologii na

stopy onoho zvláštního dní, které nazýváme psychickým. Jejím vlastním

úkolem a cestou jest však hledati smysl této zákonitosti pírodní pro

psychický život a pomocí všech vd pírodních.

Dj uzliny a vlákna nervového jako posledního a nejvyššího útvaru

toho, emu piítáme souvislost a závisloát psychického, jsou pece jen

analogiemi tcho dní, které nacházíme u jejich východišt života, buky.
Již Max Schultze pozoroval, že pseudopodie jedné amoeby, pijdou-li

ve styk mezi sebou, lehce splývají, ale pseudopodie rzných individuí

téže specie dotýkajíce se nesplynou. Je-li protoplasma dvou individuí

téže specie naprosto stejné povahy, pro jich pseudopodie nesplývají,

kdežto pseudopodie téhož individua splynou?

Neupíráme-li individuelní rznosti plasmatu rhizopod, pro bychom

ji upírali elementm nervovým? Ješt spíše musíme pipustiti tuto rznost

u nerv, ježto jsou ureny již u výše organisovaných živoich k innervaci

rzných funkcioneln odlišených orgánv a tedy mohou býti diferenco-

vány dle principu a funkcionelní rzností. Praví Hering a dovozuje

z toho, že nelze dokázati prozatím jednostejnosti podráždní vláken

nervových, nelze pirovnati tento pochod vedení proudu elektrického.

Jednalo by se tu tedy spíše o jakýsi obraz telegrafie bez drátu.

Jaký zájem má tedy fysiologický dj podráždní ve tvoení

rzností struktur a zakonení? Jaký smysl má psobení onoho principu

Eádlova na život vbec a kvality psychické zvláš? Hering tvrdí, že

neuronu dána možnost bliem života se nejen kvantitativn zdokonalovat,

nýbrž i kvalitativn vyvíjet. Zde nastupuje zase biologický moment
výživy, který jeví se výmnou látek, chemickým pochodem v živé

substanci, jejiž kvalitativn rznosti nelze vyjáditi zase pouhými prosto-

rovj^mi kvantitami sledu rzných úkon po sob a jich závislosti na

sob. Problém fysiologický pestupuje zase na pdu filosofickou.

Kvalitami stává se hádanka pírodovdecká psychologickou a tebas

dosud žádný psycholog jí nerozešil a snad ani nerozeší, pece ne-

pestává proto býti nepostradatelnou a jemu samému vyhrazenou. Je li

každý lovk filosof, jest i psycholog, a je-li všechna vdecká i um-
lecká práce více mén výrazem jisté individalní psychologie, pak jest
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práce neurologická na ní úpln závislá. Nestává se sice vždy, že by

neurologové divé než poínají tvoiti své závry osvojovali si názory

stávajících psycholog, za to však pozorujeme ve psycbologisujícím

sklonu jejich závr vžd}" prvky sporn3''ch názor psychologických.

A nemohou-li psychologové svých zásad sporných uplatniti, pak pi-

hlížejí k tmto prvkm psychologisujících pírodozpytcv a hledají

v nich opory. Tak úzce spojeny jsou oba obory vdecké práce mnohdy

v témže pemj^šlejícím lovku.

Pr )f. I»ádl zbavuje déj nervový výkladu pedpojatého dle sché-

matu vývoje ze všecbeného dní a pipíná tomuto vývoji struktur a

rozloh nervový^ch zvláštní princip, který zákony všeobecné v dané

jednotce individua ídí a determinuje. Psychologie, která tyto zvláštní

zákony a principy hledá, nachází proto v jeho vývodech ubezpeení,

že methoda fysiologická podává jí nejpijatelnjší analysi toho, kterak

tento princip se uskuteuje a jeví, nejzávažnjší píklady jeho záko-

nitosti a podmínek innosti. Buky gangliové pozbývají významu jako

body, ze kterj^ch innost vychází a kterými se diferencuje, a nabývají

ve smyslu modernjší theorie lokalisaní jen vý/snamu a smyslu jako

místa, kde ona innost se zakotvuje a naráží. Obojí slova však, za-

kotvuje i naráží, pozbyly zase významu fysiologického a nabyly pontí

výhradn psychologického. innost psychická stává se svéráznou ne

proto, že jí jest i íysiologická, nýbrž fysiologická tvoí a jeví tvary

proto, že stávají i ve zjevech psychických kvalitativní rznosti i tvary.

Jestliže hlavním initelem fy3Íologick5'^m jest plst a její struktury,

klubka a sloupky, charéikteristickými jsou zakonení nervových drah,

jich ústní, kížení a kaskád jvitost, pak nabývá i schéma assccianí,

jak je na p. vypracoval Meynert, složitjšího významu i logického a

psychologický výklad associace na základ prostorovém stává se zase

podmínným vlivy postupu dje fysiologického samého a ne pouze

jistými, všeobecn platn3'rai zásadami logickými.

Ta okolnost, že tba dj podráždní zdá se býti stejnorodý^m,

pece tvoí struktury, nedokazuje sice opak, jakoby dj ten v rzných
bodech soustavy nervové rzným byl co do pvodu, nýbrž pouze

tolik, že tato stejnorodost narážeti musí na jistá biologická stediska,

která sice sám si vytvil dle plánu onoho neznámého principu, která

však pozdji stávají se jakýmisi strojírnami, ve kterých nabývá u indi-

vidua více mén vysplého každý pochod p^ychologický^ jistého vzezení

všeíbecnj-m i zvláštním úkolm životním odpovídajícíiio.
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To platí zvlášt o uzlinách zrakových, kterými v'šina psychických

obsah se tvoí a kterými nejvíce úkon pcznání jest podmínn. Smy-
slové ústroje nemají proto významu jakýchsi mechanism, které psychické

kvality sprosledkují, že by tyto kvality jakoby samy ze sebe tvoily,,

nýbrž jen potud, pokud na nich jsou ony závislý co do východiska

genese. Ony se v nich netvoí, ani nepivádjí jakoby mozku jaká

poslednímu bodu a stedu, kde by propukaly, nýbrž psychické kvality

nastupují v nich tak asi, jak nastupují na p. i jisté zjevy života orga-

nického, jako bakterie, na místech a ve spojení s jistými úkazy ádu
anorganického nejen proto, že tyto svými píznivým podmínkami ony

jakoby vy^volávaly, nýbrž proto, že organické tyto tvary ku svému

žití neorganickj^ch potebují a je vyhledávají. Bylo by tžko íci, zda

organické vytvoilo neorganické, však jist ješt nesnadnjší dokázati

tu opak. Smyslové ústedí netvoí sice psychických kvalit, ale tžko-

bychom zajisté dokázali, že hotové kvality psychické tvoí ústedí

smyslová. Není tu pímá souvislost, nanejvýše nepímá. Obojí sled

událostí podmínn souasným trváním a platností tetí, vyšší zákonitosti,

která ob váže.

Pozbývají-li takto všechna ústedí smyslová do jisté míry výzaamu

prerogativy a pedurenosti, pak jí pozbývá i mozek sám. On stává

se více mén toliko nejvýše organisovaným místem a úkazem tohoto

závislého psobení souasnosti zákon prostorov-asových a psychicko-

vitálních.

Neurologie ím více pátrá po faktech, tím více naráží na psycho-

logii a psychologie ím více emancipuje se od neurologie, tím více pra

ni pracuje, ale tím více ji také hledá a potebuje.
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Svdectví 3osefa Flavia o Kristu.
Napsal Dr. Tomáš Hudec. (0. d.)

Pi sporu o pravost svdectví Josefa Flavia o Kristu rozhodující

váhu mají d vody vnitní, vzaté z obsahu sporného mista

samého. Námitky proti pravosti, jež dosud jsme projednávali, jsou

podízeného významu a nikterak by samy o sob nemohly nepravost

svdectví Josefova dokázat. Ti, kdož pravost svdectví onoho popírají,

hlavní draz kladou na dkazy vnitní, o nichž nám n^^ni jest jednati.

Dkazy tyto ovšem, jak již díve eeno, musily by býti naprosto

evidentní a jisté, aby mohly otásti svdectvím starokesanské tradice,

jež místo ono o Kristu v díie Josefa Flavia pijímá za pravé.

Pi tchto dvodech vnitních jedná se o odpovd na otázku:

Dá i nedá se obsah toho, co Josef FJavius dí o Kristu, srovnat

s tím, co odjinud jest nám známo o spisovatelov}'ch názorech, o jeho

pesvdení a jeho povaze?

Na otázku tuto s rozhodností odpovídají odprci pvodnosti našeho

místa záporn. Zkoumáme-li místo o Kristu, uvažujeme-li nestrann

o jeho obsahu, musíme pipustit, že ono místo mohl napsat pouze ten,

kdo vil v mesiášskou a božskou dstojnost Ježíšovu, Jak víme ze

svdectví Origenova a ostatní kesanské tradice, a jak jest patrno též

z jeho vlastních spis, Josef Flavius byl a zstal z pesvdení židem

až do konce života, v Ježíše neuvil a kesanství nepijal, nemohl

tudíž o Kristu napsat taková slova, jak je teme v jeho díle. Z péra

žida a farisea nemohly vyplynout výroky, jak je mže pronésti jen

vící kesan.

teme na onom míst, že Ježíš byl Kristem, to jest mesiášem

ve Starém Zákon zaslíbeným a od žid tak toužebn oekávaným
;

dále, že byl pvodcem zázraných skutk, že vstal tetího
<1 n e z m r t v ý c h, že se na nm splnila proroctví starozákon-
ních prorok, tak že sotva lze pipustit, že by byl pouze lovkem.

Ctme li bez pedsudk místo Flaviovo o Kristu, tu opravdu

musíme pipustit, že spisovatel, tedy Josef Flavius, byl pesvden
o tom, že Ježíš byl mesiášem a že svou mesiášskou dstojnost dokázal

svými zázraky, hlavn pak svým zmrtvýchvstáním. Všechny jiné výklady

a všechny pokusy seslabit a zmnit význam slov Flaviových jsou

marné a iní jen násilí smyslu, který se každému tenái pímo vnucuje.
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Tak slova: Kristem byl tento — ó Xptaxog oOxo^ y^v — nemohou

znait snad, že Ježíš bj^l tím, jehož ímané a Rekové znali pode

jménem Kristus, nebo že Ježíš byl domnlý Kristus, že lid jej pova-

žoval za Krista. Xpiaxó? má zde len a není tudíž jménem vlastním,

nýbrž oznauje dstojnost a hodnost Ježíše jakožto mesiáše. Xpcaxóg ne-

míiže znait domnlý Kristus, ten, jehož mnozí za mesiáše považovali,

nebo v tom pípad musil by Josef jinak se vyjádit. Pedpokládat

pak, že pvodní text znl ó X£yÓ|1£Vo$ Xptaxó^, jak iní na p. Kneller, *)

jest naprosto nepípustno, ponvadž žádný rukopis takového tení nemá.

Xpicrxóg je tu prost ecký peklad hebrejského slova ^mesiáš".

2e pak Fiavius opravdu v tomto a ne v jiném významu slova „Kristus"

užívá, jest patrno z toho, co následuje. Vždy proto mluví o jeho zá-

zracích a jeho zmrtvýchvstání, proto dí, že pedpovdi prorok se na

nm splnily, aby dokázal, že byl skuteným a nikoliv domnlým
Kristem, t. j. mesiášem. Vta „Kristem byl tento" je takoka

these, kterou následující vty dokazují a odvodují.

Když tedy o smyslu slov Josefových o Kristu nemže býti po-

chyby, vzniká otázka, zda-li je Josef Fiavius mohl napsat i nikoliv.

Díve, než se pokusíme na ni odpovdt, teba strun naznait, co

víme o náboženských názorech a pesvdení Josefa Flavia, jakož

i toho prostedí, v nmžto žil a se pohyboval.

Josef Fiavius byl souasníkem doby apoštolské. Narodil se v Je-

rusalem okolo roku 38 našeho letopotu. Jak ve svém vlastním životo-

pise vypráví, pocházel zd vznešené knžské rodin}", ba s matiny
strany odvozoval svj pvod od hasmoneovc. Chlubiv vypráví, jak

vynikal již v mládí dvtipem a neobyejnjhn nadáním. Rodina Josefova

byla asi saducejská, protože práv nejvyšší a nej vlivnjší rodiny knžské
byly pívrženci saduceismu. Byl tudíž Josef vychován v prostedí, jež

bylo vzdlanosti ecké a ímské naklonno. I když Josef pozdji se

pichýlil ku stran farisejské, zstal vždy naklonn Iímanm a hledl

si jejich píze získat; to bylo asi následkem nejen jeho slabé, opor-

tunistické povah}^ nýbrž i vychování v rodinném kruhu.

V šestnáctém roku vku svého odebral se mezi Esseny k Mrtvému
moi, kde se oddal asketickému životu pod vedením jakéhosi essen-

ského starce jménem Bau. Po tech letech však již vrátil se do

Jerusalema, kde se pidal ke stran farisejské, patrn proto, ponvadž
doufal, že mu zde kyne nejlepší kariéra.

') 1. c. p, 170.
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V roku 94. odebral se do Eíma, aby zde vymohl milost nkolika

známým knžím, uvrženým do vzení. Židovský herec Alityrus zjednal

mu pístup k Sabin Poppaei, která si Josefa oblíbila a jeho prosb

vyhovla. Bohat obdarován vrátil se do vlasti z íraa, kde moc a

kultura ímská se mu objevila v tom nejvtším lesku.

Brzy po návratu do vlasti r. 66 vypukla válka s ímany. Pro-

zatímní vláda jmenovala Josefa, jenž ml tehdy 28 let, správcem Ga-

lileje. Poínání Josefovo v tomto zodpovdném úad bylo takové, že

krajané jeho jej vinili ze zrady. Josef se sice proti tomuto naknutí

ve své autobiografii hájí, než zpsob, jakým si pi dobyti Jotapaty

zachránil život, svdí aspo o jeho velké bezcharakternosti.

Po válce nejen se mu dostalo svobody a názvu Flavia od

Vespasiána, jemuž byl pedpovdl císaskou dstojnost, nýbrž byl

obdarován hojnými pozemky a tšil se až na konec života — zemel
po r. 100 — pízní císaské. Josef patil k onm ne práv sympatick3'^m

pobtavám, jež pi obecných pohromách nejen vyklouznou se zdravou

kží, nýbrž ješt dovedou pi tom jich využit ku svému osobnímu

prospchu.

Své dílo O židovských starožitnostech dokonil Josef

okolo roku 93 neb 94.

Tento životopisný nástin bylo teba pedeslat, aby tenái bylo

jasno, že Josef Flavius o kesanech a kesanském náboženství musil

býlí dobe zpraven. Žil v Jerusalem, kterým byl stedem nové nauky

Kristovy. Zde také se sousteoval boj farisejského židovství proti

uení kesanskému. Nadaný, živý a intelligentní mladík, který žil

v letech 50—60 v Jerusalem, který zaujímal svým rodem vynikající

postavení a který ve stran farisejské ml takovou váhu, že se stal

pes své mládí správcem Galileje na poátku války — mladík tento,

jakým byl Josef Flavius v dob této, musil dobe vdti o všem, co

se týkalo kesan. Jest morální nemožností, že by o kesanství ne-

vdl. Vždy v r. 59 byl sv. Pavel zajat v Jerusalem a jeho proces

udržoval v napjetí veleradu po dv léta. Když pak r. 64 Josef se

zdržoval v ím, tu práv vypuklo tam pronásledování kesan, jež

novjší historikové, na p. sám Harnack, právem pipisují intrikám a

úkladm židovským. Otázka o vin kesan jist zajímala celý císaský

dvr a tvoila tam pedmt hovor. Kterak by Josef, jenž byl židov-

ským hercem Alityrem uveden na císaský dvr k všemocné Sabin

Poppaei, nebyl nic o kesanech vdl?
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Josef Flaviiis však, odezíráme-li od onoho místa o Kristu, v žádném

ze sv}'ch spis se nezmiuje ani o Kristu ani o kesanech 1 Mleni

toto je záhadné, ale jist jest úmyslné. O kesanství Josef Flavius

dobe vdl; nemluvil-li o nm, plyne z toho, že o kesanství mlu-

viti nechtl.
2e mlení Josefovo není nahodilým, nýbrž limyslným, jest patrno

i ze zpsobu, jakým se zmiuje o dvou osobách stojících v blízkém

vztahu ku kesanství, totiž o Janu Ktiteli a o Jakubu Mladším.

O Janovi v 18. knize Starožitnosti píše, že byl lovkem ctnostnvm,

jenž ktil ty, kdož picházeli k nmu. Herodes Antippas se obával,

aby nezpsobil mezi lidem vzbouení, a proto jej dal uvznit ve tvrzi

Machaerus, kde pozdji byl popraven. — Není tu žádné zmínky o ná-

boženském hnulí, jež Jan zahájil, nieho se tu nepraví o vztahu Jana

Ktitele ku Kristu a ku kesanství, Jan dle Josefa je spíše politický

íigiiátor, jehož Antippas dal uvznit z obavy, by neroznítil povstání.

Jak úmysln se vyhýbá Josef zmínce o kesanství, jest ješt

patrnjším na míst druhém ve Starožitnostech v knize 20., kde mluví

o poprav Jakuba Mladšího. Veleknz Hanan dal Jakuba a nkteré

jiné soudit ped synedriem, ponvadž pestoupili zákon — 6)c, 7:apa-

'yop,r;aávt(ov — a dal je kamenovati. — Je tu e docela neurit o pe-

stoupení zákona. Ponvadž však Jakub Mladší byl kamenován a ka-

menování bylo trestem stanoveným na rouhání (Deuter. 17, 1 — 7),

tedy jist se jednalo o pestoupení zákona Mojžíšova a o obvinní

z rouhání. Dle Hegesippa a Eusebia byl skuten Jakub Mladší tímto

zpsobem obvinn a k smrti odsouzen. Josef Flavius však, aby nemusil

uvésti vlastní píinu popravy Jakubovy, totiž kesanskou víru, užívá

dvojsmyslného a neuritého výrazu, že byl obvinn „z pestoupení

zákona." (P. d.)

Hlídka. U
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O táborských traktátech eucharistick^ch.
Dk. Jax Sedlák. (. d.)

Druhé období pikartství.

Druhé období pikartství poíná se hned po roce 1421 a trvá až do

zániku strany táborské. Vystihnouti genesi této periody není snadno.

Je to vru podivný zjev v djinách! Duchovní vdce mladého Tábora

Mikuláš z Pelhimova potírá obšírným spisem nový smr, celý

Tábor, vypovídaje Martinka, staví se proti nmu, a za krátkou dobu

jest sám v týchž proudech, jenom ponkud zmírnných !

Již v únoru r. 1422 jednalo se na prvé konvokaci knží tábor-

ských v Písku mimo jiné také o této otázce a nepochybn piinníni
hlavn Korandovým pijata byla nauka pikartská. Nemáme o tom

sice žádných záznamv, ale dobe tak soudí Palackým) z roztržky

Tábora ve stranu písných Táborv a stranu Žižkovu, pozdjší Sirotky,

kterážto roztržka jist se udala toho roku. Vliv pak Korandv do-

svduje Píbram, jenž v poznámkách za Životem knží táborských*)

dí, že „bratr Žižka nenávidl nkterých knží táborských a zvlášt

Korandy, zjevn jemu dávaje pikardy a kaciee a proto Koranda

vystiehal je s jeho jednak dv lét." <

Tohoto rozhodnutí nelze jinak vysvtliti, než souvislostí s prvním

obdobím pikartství. Na Táboe byl r. 1420 a 1421 trojí názor o svá-

tosti oltání: Jakoubkv, katolickému nejbližší, že zstává chléb,

ale Kristus živý jest skuten pítomen, který zastával Biskupec

;

mírnjší pikartství uící, že Kristus není pítomen osobn, nýbrž

úinky a milostmi svými, jehož stoupencem byl Koranda a jiní ; a

strohé pikartství Martinkovo, Kánišovo a družiny jejich. Poslední

smr byl potírán pro vj^stednosti a snižování svátosti oltání, ale

v podstat, t. j. v popírání skutené pítomnosti Kristovy, shodoval se

s ním názor druhý, tudíž asi vtšina knží táborských. 3) Když pak

») Kn. XII. 61. 3. III/2 str. 30 nn.

») Opis mus. csk. IV C 30 str. 114.

*) Martinek aspo sám tak tvrdí. >Ped svá smrtí ekl je, že já nejsem sám

této viery, ale jesti dvanádcet knží táborských, ještoí práv též držie jako já ;
protož:

nemnte, by to tak pestalo, jako vy mníte.« A po upálení Martinkov >knžie táborští
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výstední strana byla potena, srazil se názor Jakoubkv s mírnjším
pikartským a tento zvítzil. Biskupec sám a jeho druhové jej pijali,

a od té doby jest dogmatickým lánkem víry táborskéJ)

Zásluha o to pipisuje se, jakž bylo eeno, Korandovi. Ale ne

jedinému, a více jen po stránce agitaní než vcné. Duchovním prii-

kopníkem tohoto pikartského období jmenují Pí bram a Chelický
knze Jana Nmce ze Žatce. Píbram o nm praví: Hic epi-

8Copum(t. j. Biskupce) et alios taborienses sacerdotes tamquam magister
heresium primarius docuit.^) Chelický pak v Replice proti

Biskupcovi^) o nm píše: „. . . toho, jemuž svdectvie vydali ste, že

první a svtlejší v rozumu i v svatosti života byl jest než vy"*) a

„iedký rozom jest v jeho písm, bych jeho v tvém písm nenalezl,

jediné že v sloviech nkterá promna móž býti v vašich písmiech."^)

Traktát svj, jenž byl zdrojem pozdjší eucharistické literatury táborské,

skládal Nmec dle Píbrama se Sigmundem a jinými knžími tábor-

skými — patrn dle rozhovor, jež s nimi ml, než zaal psáti.

Uitelem pak Nmcovým, jakž se dovídáme zase od Píbrama,
byl mistr anglický Petr Payne, zvaný E n g 1 i š. s) Payne byl

v Oxfordu mistrem svobodných umní a od r. 1410—1415 vicerektorem

velebili jsd jeho smrt jakožto muedlníka božieho a tupili jsú ty, ktož jsú jej upálili«.

Koranda pak »nosil v své tašvici jeho artikuly ty, kteréž ped smrtí v tento rozum

napsal Martinek, a ty je ukazoval bludným a nevrným, potvrzuje jich v bludích jeho,

ka : Aj, že je staten Martinek na tomto umel. « (Píbram ibid.)

') Zižka a jeho strana vili ve skutenou pítomnost Kristovu v eucharistii. Že

uznávali transsubstanciaci, jak praví Palacký, není tím ovem eeno. To tvrzení jest

u Palackého jen následek nesprávného pojmu pikartství.

*) Hofler SS. II 824 z Píbramova spisu proti Paynovi a knžím táborským

v kod. kap. pražské D 49.

') Uveejnil z olom. lyc. kod. . 164 ve Sborníku petrohrad. akad. LV (1903

Annenkov.
4) L. c. str. 426.

') L. c. str. 421 n.

^) Také Angliš, lat. Petrus Anglicus. V kod. kapit. praž. D 49 je v polemice

Pibramov proti Paynovi fol. 170a pipsáno k Paynovu jménu »Clerk« (Mgri Peti

dicti Clerk, alias Payne Anglici) a fol. 168b jmenuje se prost Clerk. Je tedy i to

jeho jméno a mínní Baleovo, že Payne a Clerk jsou dv riizné osoby, není správné.

Životopis Paynv napsal J. Baker: A forgotten great englishman or the life and vrork

of Peter Payne the M-ycliffite (Lond. 1894), ale významu Paynova daleko nevystihl.

Sestavil život jeho dle Palackého a sebral o nm výroky jiných, kteí o nm mnoho

nevdli. Jeho literární innosti si nevšiml a pramenu rukopisných ani se nedotkl.

14*
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koiloje sv. Edmunda. ') Mv s Tomášem Waldenera a jinými karme-

litány rozepi o dobrovolné chudob Kristov, ^j odešel do Prahy, kde

byl v únoru r. 1417 pijat do kollegia mistr pražských. 3) V Praze

byl nejilejším šiitelem nauk Viklefových, zvlášt o svátosti oltání.<)

Napsal o té otázce traktát}-, z nichž vážili knží táborští, ale, což bylo

dležitjší, vykonal dílo, jež pro rozšíení a upevnní idejí viklefských

jak táborském hnutí celém tak hlavn v eucharistickém nabylo velikého

významu. Literární práce Viklefova jest totiž tak obsáhlá, že nebylo

tak snadno opatiti si i jen hlavní jeho spisy, traktáty pak jeho jsou

rozvláné a myšlenky jsou namnoze pronášeny nejasn a zastírány

množstvím polemik a otázek vedlejších, tak že mén vzdlaní tžko je

mohli ísti a jeho nauku jasné pochopiti. Aby tomu odpomohl, sestavil

Payne z eln3'^ch spis Viklefových rejstíky, jež podávají hlavní

myšlenky mistrovy krátce a jasn. Ty bylo snadno si opsati a bylo

jim lehko rozumti. A jako se místo obšírného díla sv. Kehoe „Moralia

in Job"' cituje asto Registrum, tak používají Táboi místo Viklefových

spis rejstík Paynových. To jest jejich myšlenkový arsenál.s) Pedním

«) Baker str. 155.

s) Baker str. 142.

') sabb. post Scolastice. Monuiu. iiniv. II. str. 443.

*) Píbram o nm píše: Payne, sectator magisti Wiclef pertinacissiraus et

defensoromnium librorum etsentenciarum Wiclef importunissimus. Cf. kod. kap. pražské

D 49 fol. I70a. Hofle r vypsal z toho rukopisu lánky Žateckého, Martinkovy a nkteré

Biskupcovy (ostatní uveejnil Goll Quellen u. Uutersuchuugen zur Geschichte der bohm.

Briider II [Prag 1882i str. 60 nn.), jakož i 5:íst obrany Píbramovy proti obhájcm

Viklefovýra (SS. II 822—830 a II 138-141), ale pominul dležitých statí, týkajících

se Eugliše, ímž se st;1vá obraz hnuti neúplným.

=) Registra tato kolovala asi jednotliv v malých knížkách a byla jako ostatní

spisy táborské od pravovrných kališník niena. Zachovány jsou pouze sborníky rej-

stík v rukop. univ. pražské IVG27aXEllav kapit. C 118. Význam jich líí

Píbram v uvedeném spise: Quas (sentenoias) quidem ipse magister Petrus a libris

magisti sni punctatim et seriatim dedaxit et scripsit et suis opusculis pestiferis imposuit

et hominibus utriusque sexus mox inter iniciapruriencium errorum promulga vit,

Que quidem opuscula quasi quedam librorum Wiclef commentariola et quasi quasdam

tabulas abrcviatas, arte quidem inferiores, sed veneno pervieaciores (tak místo pernicio-

siores) ct simplicium seductiviorea infelix ipse infeliciter comportavit lacumque, quem

ille fodit, iste patenter apperuit et ea, que Wiclef obscure posuit, iste explanavit et que

ille refusis verborum sentenciis protulit, iste breviatis proposicionum compendiis sumavit.

Quo factum est ut ea dieta Wiclef, que simplicibus arte et stilo quasi sopita et incognita

erant, iste detegeret et que eis tecta dubiosa aut scrupulosa in verbis et sentenciis vide-

bantur, iste succiutis sed venenatis notulis revelaret et revelando certificaret, ita ut ipso
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pak žákem Paynovým v této škole viklefské byl Jan Nmec ze

Žatce, jakž o nm dosvduje opt Píbram: „. . . Johannis de

Zacz, . . . viri inter omneš sacerdotes taborienses in libris Wicleff plus

provecti et eius doctrinis et sentenciis sollicicius applicati. Hic enim ab

Anglico Petro libros ipsos studuit et postea episcopum et alios

docuit."^) Z Jana ze Žatce pak vážil Biskupech) a z nho a Payna druzí

knží táborští^).

Jeví 86 nám- tedy genese této doby pikartství:

Z Viklefa váží Payne, z nich v souvislosti s obdobím prvním Jan

Žatecký, z toho Biskupec a ze všech tch zdrojv ostatní.

Ohlížíme li se po literatue, napsané stoupenci táborského

pikartství, abychom si o jeho rázu mohli uiniti bližší a pesnjší

úsudek, zeje nám vstíc tém úplná prázdnota. Skoro bychom ani ne-

vdli, bylo li co a od koho bylo co napsáno, kdyby nebylo polemiky

Píbramovy. Píbram, potíraje remanenci, dostal se v prudké

spory 8 vdcem viklefismu Paynem a tak s Viklefem samým. Sestavil

bludné lánky Viklefovy, zaal obšírný spis, v nmž autoritami tyto

lánky chtl vyvrátiti, a aby dokázal, že všecky bludy, nynjší i minulé,

plynou z Viklefa, vybral z dl Englišových a knží táborských bludné

vty, ukazuje jich odvislost od Viklefa. Tak se dovídáme z latinského

spisu jeho v kod. kapit. pražské D 49 170a—192b o nkterých

spisech táborských a slyšíme nejen bludný jich obsah, nýbrž i obšírné

úryvky ze zaátk jejich.

Ale máme ješt pesnjší zprávu o traktátech táborských. Za

Živtem knží táborských v kod. teboském A 16 následují

suo právo ingenio non solum fieret errorum Wiclef doctor, sed approbator et assertor,

augmentator et promulgator et huius purissimi regni primarius et periculosissimus infector

et destructor (kod. kapit. pr. D 49 fol. 170a). Podobn píše Píbram o registrech

Paynových v obran proti obhájcm Viklefovýni ibid. fol. 330a.

') ibid. Hofler SS. II 824.

^) a quo (Joanne de Zacz) perversua episcopus traxit pene omneš sentencias una

cum verbis trim suorum tractatulorum (Hofler ibid.)

*) Vliv Paynv na knze táborské líí Píbram: » restat

eognoscendum et dicendum de doctrinis morbidissimis sectariorum Wicleff, potissime

sacerdotum thaboriensium tamquam rivis putridis a fonte pestilentico scaturientibus et

deseendentibus et tamquam ramorum a corruptissima radíce derivatorum, ut per hoc

cvideat doetrina perversa discipulorum pendere ex doctrina Wicleff et Peti Anglici

tamquam perversorum raagistrorum suorum . . .« (cod. cit. fol. I83a).
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záznam}' o spisech táborských, jež uveejnil z opisu v kod. mas.

IV C 30 Vinaický v Cas. kat. duch. 1863 pod názvem „Drobné

zpráv}' o knzích táborských." Zde jsou od osoby dobe informované

uvedeny eucharistické práce táborské zrovna v chronologickém poadí.

Autorem tuším je sám Píbram. Mluví se tam sice o Píbramovi

v tetí osobé, což není jeho zvykem, ale nasvduje tomu : 1. spojení

se Životem knzi táborských, 2. úplný souhlas koncepce a obsahu se

spisem Píbramovým díve jmenovaným a zvlášt 3. že Píbram sám

v úvodu k latinským artikulm Jana Žtteckého praví : Cuius articuli

hic pauci inseruntur, quia alibi in wlgari lacius describuntur,^) což

nemže bj-ži než narážka na tyto eské poznámky.

Nejprve jmenuje dva traktáty Martinkovy obci písecké (neb

i více), jako tetí uvádí spis Jana Nmce ze 2atce, zaínající se:

„Cum spiritus veritatis surame odiens mendacium", jako tvrtý spis

Mikuláše Biskupce, jehož incipit není podáno, ale je to patrn od-

jinud z Píbrama známé „Ad sacramenti eukaristie in veritate magni-

ficacionem", jako pátj- „Nota duo queruntur" a v závorce jméno

autora: Patris Payne Anglie i, šestý „bludný a neádný" „Mnozí

od otce svtlosti" a opt v závorce Patris Payne Anglici, sedmý

je Lukášv a mnoho jiných „traktátuov zlých, bludných a

kacísk^-ch."

Tento seznam nutno arci doplniti pro prvé období, jak již eeno,
spisem Kánišovým a snad také njakým traktátem Sigmundovým,
pro druhé ješt dvma traktáty Biskapcovýnii: „de non adorando" a

eským poslaným Chelickému, jakož snad i spisem „O tveru bytUv".

Ostatní nejsou ani dle autora, ani dle zaátku, ani dle obsahu

známy. Píbram jich znal asi 20 a ml jich u sebe asi 6, nejspíše

ty, jejichž bludné lánky excerpuje.^)

A z celého toho množství spis nemli jsme do dneška le eský
text Mikulášova „Ad... magnificacionem" v kod. mus. esk.

') Cf. Hofler SS. II 824.

') V Apologii praví : ... tractatuli . . et scripta heretica, repleta venerabilis

sacramenti incredibili blasfemia, per sacerdotes et laicos conficta et per regnuni universum

volitancia, íjnibus nulla inipietas creditur par quantumcunque impiissima. Quorum

tractatulos sex me habere, decem aut citra viginti me audisse reor

aut vidisse et módo quinque aut sex perniciosissimos erga lue reor habere; quos
pridem eoram magno et inclito auditorio publice non pertimui legere

et publicarc et hereses iiorreudissimas, quas continent, universis seriatim e.xplicare.

(cod. cit fol. 334b).
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V. F. 41.^) Vše ostatní zdálo se ztraceno. Orthodoxní kališníci vyhledávali

peliv tyto rouhavé traktátky táborské a pálili je. Sám Prokop
Hol}^ na hádání v koleji pražské (1426 ?) prohlásil, že dva neb ti
z nich spálil.^)

Tím arci správný úsudek o táborské nauce eucharistické ztížen.

Nebo a ze lánk Pibramem vybránj-ch a z citát v Chelic-
kého Replice proti Biskupcovi lze si uiniti jakýs obraz nauky té,

není pece bez celých spisv úplný, ježto vždy zstává možnost, že

mají vty v kontextu jiný smysl nebo že jiné, smysl mnící, jsou vyne-

chány. A nehledíc ani k tomu, jest nepopirateln veliká škoda, když takové

množství literární práce zmizí beze stopy. Proto si všichni historikové

eští do té ztráty stžuií.

Shledávaje eucharistické traktáty století patnáctého v rukopisných

sbírkách, pátral jsem také po spisech táborských a práce má byla tu

korunována výsledkem až pekvapujícím. V rukopisné sbírce dietrich-

steinské v Mikulov ob je vil jsemvkod. 11. 28 šest traktát
táborských, z nichž ti lze dle Píbraraových incipituv uriti, ostatní

jsou z množství traktát Pibramem nepopsaných.

Kodex mikulovsk}^ II. 28, jehož Dudík ve svém katalogu

nepopsal pesn, má rozmry 16 X l^- Obálka je pergamenová s textem

missálu, list pídeštný má eské vyšetování njakého pípadu man-

želského. Kodex vznikl spojením rznorodých ástí. První svazek
1—57 jest až z konce XV. stol. neb poátku XVI. Jsou v nm
2 traktáty: první de com, sub utr. „Bohémi sumentes venerandam

eucaristiam" — „emundat nos ab omni peccato" (1—50b); druhý,

de existentia Christi in sacramento „Veritatis Christiane fundamentm",

neúplný, pipsaný mistru Lipkovi.') Tuším, že i první spis jest

Lipkv. Listy 56 a 57 jsou prázdné.

Druhý svazek, obsahující dva sexterny má 58a—62b Responsio

Pii pape a 63a— 75a Lupá Super responso Pii pape, necelé. Listy

76—81 jsou zase prázdny. Ostatní vše má spolenou obálku, jejíž

pední list 82ab je popsán od knze Rosy eskou poznámkou o Viklefovi.

Potom následují rzné poznámky a excerpty pvodu táborského. Listy 137

a 138 jsou prázdné. Pak jsou dva svazky 139— 150 a 151—186, jichž

si teba blíže všimnouti.

') Opis tamtéž IV A 25.

3) Srv. Drobné zprávy C. kat. duch, 1863 str. 575.

*) Joannes de Libek. Zemel dle Lupáe r. 1502.
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S extern 139— 150, psaný malým kalligrafickým písmem, má
nejprve spis nadepsaný Tractatulus, zaínající se „Cum spiritus

veritatis" a konící „muldplicet secundum dignitatem capacium tídei

veritatem" (lo9a— 147aj. To je dle incipitu, Píbramem i Chelickým

zachovaného, slavný traktát Jana ze Zátce. Za ním je bez znatel-

ného oddlení (147a—^lóOa) traktát, zaínající se ,.Multi a pate lurainum''

a konící „qui careat intrinseca disposicione". To je dle zaátku, Pí-

bramem uvedeného, spis Paynv. Strana 150a zbytek a 150b popsány

jsou poznámkami.

Svazek poslední (151—'186) jest psán ješt menším písmera,^

ponkud kursivnéji a má vevázány listy l55— 162, psané bledším

inkoustem ješt kursivnéji. Tam jest 151a — 1 54b zase traktát „Multi

a pate luminum", 155a— 162a traktát o tyech bytech, zaínající se

„Apostolus I. Cor. XI. incipiens loqui" a konící „transsubstanciat

in corpus Christi", 163a—165a traktát nadepsaný De adorare et

colere s inc. „Pater celestis solum hominem" a expl. „Petrus et

alii apostoli." Na str. 165b a 166ab jsou poznámky. Fol. 167a—171a

je traktát Nota duo queruntur s expl. „dicit se ignorare, ut

II. Cor. 12"'. To jest dle Píbramova incipitu druhý traktát Paynv.
Dále jsou excerpty z Viklefa (171b— 175), naež následuje spisek De
adoracione quadruplici „ Adoracio quedam est latria — conclusio.

christicolis horrenda" (176a— 183a). Na listech 184, 185 a útržku 186-

jsou zase excerpty.

Jsou tedy v kodexu mikulovském II. 28 objeveny ti eucha-
ristické spis 3^ táborské, jež dle Píbram a lze uriti,

totiž spis Jana Žateckého a dva Paynovya mimo to jsou tu

ti táborské spisy dnes neuritelné, dva o klanní svátosti ol-

tá ní a jeden o tyech bytech.
Pedpokládáme-li (a je to tém jisté), že 6 traktát táborských,

jež ml Píbram, jsou ony, z nichž vypisuje lánky, máme z nich nyní

tyi: Mikulášv Ad . . . magnificacionem ve znní eském,
Jana Žateckého a dva Paynovy; nemáme Mikulášovýcb

dvou: De non adorando a eský poslaný Chelickému, a eských
peklad traktátu Nmcova a I. Paynova, za to máme spis O t3^ech
bytech, a dva o klanní. Tedy bilance celkem píznivá.

(P. d.)
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Ku vzdlemnosti university záhebské

s rakouskými.
IiiN. Petrželka.

Již dlouho mluví a jedná se o uznání vzájemnosti záhebské

university s universitami rakouskými a posledn opt na íšské rad

takový návrh podal poslanec Dulibié. Pokusím se tu vyložiti nejzazší

mez tohoto pomru dle platného práva a dokázati, kdy musí býti

piznána absolutoriu záhebské university platnost absolutoria kterého-

koliv zdejší university co do pipuštní k státní zkoušce Boudcovské a

politické na nkteré rakouské universit, aniž by šlo o studující

z Dalmácie neb Istrie, takže ipso jure odpadá žádost k ministerstva

vyuováni.

Dle § 2. odst. I. zák. z 20. dubna 1903 . 68 . z a § 47. odst.

I. výnos c. k, ministerstva záležitostí duchovních a vyuování ze dne

1. íjna 1850 . 370 . z. má doba studií právních a státovdeckých

trvati nejmén osm semestrv, aby nkdo mohl býti pipuštn ku

písným zkouškám doktorským a ku státní zkoušce judicielní a politické

na nkteré universit rakouské.

§ 10. odst. II. na. min. vyu. ze dne 24. prosince 1893 . 204

. z. obsahuje všeobecné poukazy o tom, jak zachovati se ke stu-

dijnímu asu na jednotlivých universitách cizozemských ztrávenému.

Dle § 46. vynes. min. kult. a vyu. z 1. íjna 1850 . 370 . z. je

píslušníkm státu rakouského, kteí mají zákonné vlastnosti pro

imatrikulaci ua rakouské universit, dovoleno navštvovati university

nerakouské, jež požívají svobody vyuování a uení, a má se jim as
studijní na niob ztrávený a prokázaný pod výminkami v § 4-7. téhož

výii. položenými tak poítati, jako by byl ztráven býval na universit

rakouské. Cit. § ustanovuje obecná pravidla doby universitního studia

nutném ku pipuštní k rigorosm a II. a III. státní zkoušce.

Odstavec III. léhož § má ustanovení o zapoítání universitního asu
na fakult filosofické pro studium právnické a léka.-iké a jinak odkazuje

k pedpism zvláštním (fakultním). § 48 cit. výnosu dovolává § 47.

téhož výn. Proto nutno výminkami, o nichž se § 46. cit. vyn. zmiuje,

dovolávaje se § 47, rozumti pro náš pípad ustanovení § 48, dle

nhož z let universitních nutno ztráviti nejmén dv léta na rakouské
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. z. uruje blíže všeobecné ustanovení cit. § 48. Dle toho v každém

pípad musí nejmén jeden semestr ped vykonáním historicko-právní

zkoušky a nejmén dva semestry po ní býti ztráveny na nkteré

rakouské universit. Smysl pak ustanovení tchto je ten, že se jimi

uruje, kdy c. k. ministr v^niéování as studijní na cizí universit

ztráveny do potu semestr vítati má.

Pokud pak týe se university záhebské jsou jistá píznivjší

ustanovení ve smru shora vytknutém. Jmenovit k rigorosiim právnickým

výnoá ministerstva vyuování z 30. íjna 1878 . 17.238, kterýžto

výnos stal se na základ nejvyššího rozhodnutí ze dne 25. íjna 1877,

jímž absolvovaní právníci záhebští postaveni na rovefí rakouským

•co do pipuštni k rigorosm. Výnos pak min. kultu z 10. íjna

1902 . 23.212 (daný pro studující právníky na universit v Záhebe

!L Istrie a Dalmácie) ustanovuje v § 3. odst. III. takto: ..Jestliže stu-

dující odbyl ádn celý druhý oddíl právnických stadií neb alespo

poslední semestr na universit záhebské podle pravidel tam platný^ch

a obdržel tamtéž absolutorium, není pekážky proti pipuštní jeho

k judicielní nebo státovdecké zkoušce státní konané ped tuzemskou

komisí."

Nyní bude provésti dkaz, zda i absolvovaný právník záhebské

university (nikoliv Dalmatinec ani Istrianec) mže za podmínek uve-

dených dovolati se ve svj prospch cit. § 3. odst. III. výn. min.

vyu. z 10. X. 1902, aniž by musel se svou žádostí za pipuštní

k dotyným státním zkouškám žádati ministerstvo vyuování. Pi
dkaze bude teba se dovolati zmínného výnosu minist. vyu. z roku

1878, vyložiti pojem absolutoria a zpsoby, jimiž se ho nabývá. Z tohoto

dogmatického rozboru, pojmu absolutoria ve spojení se singulár, výn.

-min. vyu. z r. 1902 (§ 3. odst. III. a § 5., jenž vlastn toliko cituje

výnos z r. 1878), jehož však per analogiura užívati musíme i v jiných

podobných, podá se dkaz, o njž nám jde, tém sám sebou.

Návštvu tení dokazuje dle §§ 26, 52, 58, 59 všeobecného

ádu studijního (výnos min. vyu. z 1. íjna 1850 . 370 . z) kniha

opovdni (index). Index ten dle cit. §§ je i dkazem zapotení asu
universitního, tedy doby studijní (Srov. též § 2. odst. I. zák. z 20. íj.

1903). Ostatn také dle § 21. lit. h) ve spojení s lit. a) na. minist.

vyu. z 24. íjna 1893 hlášení se k theoretickým státním zkouškám

dje se žádostí s pílohami, z nichž jmenuje se také „knížka pihla-

.šovací" (tedy index). Slovy § 1. odst. II. rigorosního ádu (na. min.
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vyu. z 25. dubna 1872) „dle pedpisu dokonal" (scil. studia) sluší

•rozumti ustanovení i- 2. odst. I. zák. z 20. dubna 1903.

Dle toho a dle § 3. zák. posled. cit. zák. ve spojeni s § 2. odst.

I. cit. z, a § 21. naš. min. vyu. z 24. pros. 1892 a z vý^n. min. vyu.

z 3. dubna 1856, zvlášt § 6. téhož na. ve spojení s § 1. odst. II.

rigoros, . není materielního rozdílu mezi absolutoriem a knížkou pi-

jímací, již teba doložiti k žádosti o pipuštní ku státní zkoušce soudní

neb státo-vdecké. Rozdíl je jen formální, což podává se hlavn z toho,

že absolutoria lze dobýti na základ knihy opovdní, vedle jiných ná-

ležitostí. Absolutorium to je dkazem odbytých studií. A aby studia

byla dle zákona odbyta, k tomu je dle § 2. zák. z 20. dubna 1903

. 68 teba osmi semestríi a na základ § 8 dle zákona semestr

možno hlásiti se ke stát. zkoušce (soud. i státovd.) § 3 téhož zákona.

§ 1. odst. II. rigoros, . naizuje, že ten, kdo chce pipuštn

býti k písným zkouškám, musí dokázati, že studia vd právních a

státních jako ádný poslucha „dle pedpis dokonal'^, ku kterémuž

konci povinen je dkanovi kollegia professorského pedložiti absoluto-

rium. Vynes. min. osvt, z 3. dubna 1856 definuje absolutoria, jako

zákonné prkazní listiny o tom, že studující fakulty právní a státo-

vdecké neb akademie právnické odbyl vedle platných zákon svá

právnická studia. Dle § 6 téhož výnosu jest za úelem dosažení téhož

obsolutoria pedložiti studijní listiny (vysvdení zralosti, knihu opo-

vdní (index) etc.)

Z toho pak, co výše bylo povdno a z § 22 odst. 11. in Hne

výn. min. v^-u. z 1. íjna 1850 kniha opovdní (index) sloužiti má
za základ vysvdení universitního, tedy po skonení studia za základ

absolutoria, nebof bez opovdní knihy absolutorium se nevydá.

§ 3. zák. z 20. dubna 1903 ustanovuje, že podmínkou pipuštní
k theoretickým státním zkouškám je krom studijní doby (§ 2 téhož z.)

návštva pedepsaných pednášek.

Z toho všeho plyne, že jak již povdno, není materielního roz-

dílu mezi, indexem, jenž se vyžaduje k II. a III. stát. zkoušce, a

absolutoriem. Ob dv listiny podávají dkaz doby studijní ádn
odb^^té. Když tedy není materielního rozdílu mezi tmito dkazními
listinami, bylo by vyloženým odporem, aby ten, kdo jinak uinil zadost

zdejším pedpism universitním a poslední rok svých právnických studií

ztrávil na universit záhebské a dosáhl tam absolutoria jednou, chce-li

býti pipuštn k státní zk. jud. neb pol. musel žádati o pipušténí

ministerstvo osvty, jindy zase, chce-li býti pipuštn k rigorosu, init
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by tak nemusil. Odpor tento byl dvojnásobným, to jest netoliko vnitním

(pro materielní stejnost absolutoria s indexem, nehledíc k tomu. že

vedle toho index je asové i logické prius, absolutismus posterius),

nýbrž byl to i zevní odpor vzhledem k výn. min. vyu. z 30. íjna

1878, jenž pipouští beze všeho absolvované právníky záhebské uni-

versity u nás k rigorosm. Ponvadž pak ratio juris et legis (úelem

práva i zákona) jest vyrovnávati odpory a právo právem pestává, kde

samo odpory zavádí, podává se zcela dvodn de lege lata, že není

píiny, aby svrchu qualiíikovaný absolvent záhebské university musil

míti svolení ministra vyuování k pipuštní k státní zkoušce II. a III.

Dkaz : Ratio legis, podané vylíení a z výnosu min. vyu. z 10. íjna

1902 § 3 odst. in. a § 5, jehožto ustanovení obsahuje výnos. min.

vyu. z 30. íjna 1878. Pes singularitu toho výnosu z roku 1902

vzhledem k spojitosti § 3 odst. 3 s § 5 musíme se ho dovolávati i

pro náš pípad. Citované §§ onoho jednotí, ustanovení zetelem k svým

ustanovením potvrzují i zevn, že není rozdílu mezi absolutoriem a

indexem.

Pakliže tohoto rozdílu materieln není, musí býti absolvovaný

právník záhebské university, jenž poslední rok ztrávil na universit-

V Záhebu a díve na zdejší universit „dle zákona" studoval, beze

všeho íia zdejší universit k 11. a III. stát. zkoušce býti pipuštn^

aniž k tomu poteboval svolení ministerstva.
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JUDr. Jan Kapras : Fr áv ní djiny zemí koruny eské. Díl první

:

Právní prameny a vývoj právnictví. Nákladem „Unie" v Praze 1913.

Stran 150. Cena 4-50 K

Posuzovati první díl knihy, jejíž dosud nevyšlé díly druhý a tetí

budou stžejními, jest vydávati se nebezpeí, že budeme souditi kiv.
Teprve z dalších dvou díl, „které budou obsahovati v^^voj státního

zízení eskébo v dob ped bitvou na Bílé hoe a po ní," bude možno
poznati cenu vlastního, samostatného bádání autorova. Odhodláme-Ii se

pece k referátu, je to proto, že dle dosavadnícb zkušeností vycházejí

jednotlivé díly vdeckých knih v asových intervalech tak velikých,

že nutno je posuzovati jednotliv, nechceme li se vbec vzdáti kritiky,

a nemá-li trpti zájem obecenstva na vdecké práci eské.
První díl knihy Kaprasovy, ležící n3^ní ped námi, obsahuje krom

povšechného úvodu pehled pramen eského práva a struný nástin

vývoje právnictví v Cechách a na Morav. V 23 paragrafech probírá

se tu látka, kterou ped tím zpracoval Celakovský ve svých ^Po-
všechných eský^ch djinách právních"', vyšlých pvodn v Ottov
slovníku nauném. Srovnáme-li ob práce blíže, seznáme, že Kapras
nepináší proti Oelakovskému v podstat žádných významných novostí,

chtje spíše doplniti Celakovského pokud se týe nové literatury a

výsledk nového bádání.

Odchylek jest ovšem dosti, hlavn v disposici celé práce. Tak
hned v úvodu: periodisace. Celakovský rozdlil eské djin}^ právní

naposled na ti doby, z nichž první sahá do století XII., druhá do
r. 1627, tetí po naše asy. Kapras ve svém rozdlení vrací se ke
starší periodisaci Celakovského, v níž doba druhá rozdlena na dv
válkami husitskými a pidává k tomu ješt dobu pátou vsunutím
roku 1848 jako dhdla.

V prvním díle knihy však, který práv vj^šel, pidržuje se Kapras
pece pozdjší periodisace Celakovského, v níž druhá a tetí pe-

rioda spojeny v jedno. Je to zajisté odvodnno, pokud se týe pra-

menu, nebo ráz jejich pro ob ty doby, o které zde bží, je tak
jednotn}', že by rozdlení trhalo pouze nco, co k sob patí. —
O periodisaci budou vždy spory, ponvadž závisí od subjektivního

nazírání na vývoj, nám zdá se však, že by z dvod jednoduchosti

bylo lépe neodchylovati se od definitivní periodisace Celakovského
(v „Povšechných eských djinách právních" z r. 1900 str. 5— 7), jež

celkem dobe se pimyká ku zmnám v prbhu djin eského práva;
zvlášt že Kapras ve svém rozdlení na pt dob sám první se stal ne-

dsledným^ pijav pro djiny právních pramen dob}^ pouze tyi!
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Vlastním obsahem pítomné knihy jest popis pramen právníeb
dle jednotlivých období. Postup autorv v celé knize je ten, že nejprve

registruje píslušnou literaturu, potom charakterisuje strun ráz práv-

ního vývoje té které doby a probírá pak jednotlivé památky pramenné.
Historik se nemže pi tomto rozboru zbaviti desideria, aby popis

pramen byl obšírnjší, prohloubenjší, aby zvlášt zachyceno bylo pi
nm lépe široké pozadí dobové, jež zjevy právní zplodilo. Pouhým
výtem pramen, suše strunými, opravdu „právnickými" poznámkami
kniha velice unavuje, jako bychom etli hesla slovníku; k tomu schází

ji asto právnická pesnost a jasnost. Srovnáme-li s podáním Kapra-
sovým podání Celakovského, uvidíme ohromn}'^ rozdíl v hloubce pojetí,

v proniknutí k jádru vci i v jasnosti a praegnanci výrazu !

Ovšem nesmíme zapomínati, že tžišt knihy bude asi spoívati

teprve v dalších jejích ástech, které poskytnou také širší pole a vtší

možnost bádání samostatnému. Dosavadní díl zakládá se zcela na Cela-

kovském a zdál by se pouze dkazem, že Celakovský svými „Po-

všechnými djinami" pedmt tak dokonale vyerpal, že o nm nelze

nic podstatn nového íci. Svdilo by to o velikosti práce Celakovského,

jisto však je, že i na ní bude asem nutno mnoho mnit a pestavovat.

Kniha Kaprasova nemá tchto líkol, chtjíc pouze doplniti to, co-

v období desíti let se vyskytlo nového A zde je také nejvtší význam
knihy, zvlášt v bibliografických údajích, shrnutých na zaátku jedno-

tlivých kapitol ped textem. Nové a pvodní jsou z velké ásti také

ob kapitoly o právnících a studiu právním ; samostatn zpracovány

jsou na p. paragrafy o zemských mírech, o urbáích a vojenském
práv, o nichž se Celakovský zmiuje jen mimochodem.

Zvláštní význam Kaprasových djin právních zdál by se ležeti

v tom, že autor zabírá do svého pedmtu všechny žern koruny eské,

tedy Cechy, Moravu, Slezsko i obojí Lužici, kdežto Celakovský se ve
svých soustavných djinách omezil jen na království eské. Tím po-

prvé se nám dostává píruky, která sleduje soumrn vývoj právní

ve všech ástech eské koruny. Ovšem že jednak Celakovský podávaje

eské djiny právní, rausil respektovati i vývoj v zemích poboných
a jinak i pro Moravu už jsme mli ped tím práce Hanlo vy a Kadle-

covy, pro Slezsko a Lužice pak práce rzných autoru nmeckých.
Kniha Kaprasova, a chce podávati vývoj všech zemí koruny eské
stejnomrn, nemohla dosud v celku o právním vývoji zemi vedlejších

podati o mnoho více než práce Celakovského.

V celku lze o knize íci, že dobe, teba píhš strun, dopluje
Celakovského shrnutím výsledk bádání nového, zvlášt pelivým re-

gistrováním literatury, takže bude dobrou pomckou pro revisi i bá-

dání píští, pedevším však pírukou pro kruhy, jimž jest urena,

totiž pro posluchae universitní. Dr. K.

Zdenk Kobza, Karel Havlíek, jeho náboženský vývoj a reformní

názory církevní. Chvilky . 86—87. Nakl. J. Pelcl v Praze. Str. 44,

cena 40 hal.

I
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Náboženské názory Havlíkovy jsou milému národu zvlášt
v Cechách celkem známy, bohužel až píliš známy, nebo „Kutnohorské
Epištoly' a „Kest sv. Vladimíra" snahou jistých kruhv, jichž nikdo

nebude podezírati z reformních snah náboženských, poád se ile roz-

šiují a hojn tou. P. Kobza v tomto spisku zdrazuje rozdíl, kterak

Havlíek odmítal pro svou osobu veškero náboženství
zjevené, jsa racionalistou, deistou, spisy své však psal jen jako

politik, nechtjící lidu „bráti víru . . . nýbrž jen vrátiti
kesanství tomu úelu, který má míti každé nábožen-
ství" (tak asi na str, 19 d.). Pak uvádí p. spis. píslušné výroky
Havlíkovy, t. zv. reformní, o nichž tuto se rozepisovati vedlo by
daleko a pece nevedlo by k niemu. Spisy, jež p. spis. uvádí jakožto

studijní prameny názor Havlíkových (Reimarus, J. G-. Zimmermann,
Lessing, Voltaire, Feuerbach) jsou v té stránce tak mlké, že škoda

o tom dalších slov. Opírají-li se zprávy o pražském alumnát a theol.

fakult tehdejší jen o zprávy Havlíkovy, tu podotknouti dlužno —
a možno, že tam všecko v poádku nebylo — že student, zvlášt

propadlý a vylouený, nebývá svdkem nejspolehlivjším
; pp. professori

to cítí napoád na vlastní kži, ale ve spisech svých o jiných pece
toho vždy nedbají. Odezírajíc od opravných návrh co do mrav,
kázn nebo opatení hierarchických, v emž ovšem vždycky bylo a

bude mnoho lidského, což ale nezreformuje se novináskými útoky,

zásadní požadavky Havlíkovy znaí negaci viditelné náboženské spo-

lenosti na základ zjeveném vbec
;
pro úel reformní byly to tedy

údery do vody, nebo Církev, na kterou ml hlavn namíeno, nemohla
pece sebe samu zapíti a zniiti dle nápad rozvášnného agitátora,

který k takovým návrhm niím, ani vdomostmi, ba ani vniterným

píslušenstvím povolán nebyl. Když obnova katolického života z Francie

a Nmecka se šíila k nám, byli to pravé lidé druhu Havlíkova,
kteí obnovné snahy našich knzi (Sušil, Stulc, Vinaický v ele) svým
radikalismem rušili. Pan spis. dokonce popírá, že by H. na smrtelné

posteli byl svátosti umírajících vdom pijal, nebo byl prý dle Dra.

Podlipského již nepíetný. Bylo o tom již dosti psáno ; ret", takovým
„obrácením" nepiítá té váhy, jak se asto dje, a ovšem nejsou bez

významu, jsou-li vdomá a dobrovolná — vyítané nám „vytloukání

kapitálu" jest nás daleko; dle víry naší mají hlavn význam pro —
nebožtíka. V národ Havlíek náboženství katolickému velice uškodil,

o tom není sporu; že národu tím neprospl, to jest naše pesvdení.
Kdyby nkdo proti ideálm Havlíkovým, na p. vlastenectví, které

myšlenkov jist daleko mén jest fundováno než katolictví, byl jeho
zbraní, vtipným sarkasmem a zhusta i cynismem, bojoval, zajisté by
se byl Havlíek rozhodn proti nmu postavil. A katolík vi Havlíkovi
nemže jinak. Staí prohlédnouti si ty, kteí na Havlíka nejradji se

odvolávají. Milejší by nám ovšem bylo, kdybychom jej mohli poítati

za svého ; ale není zas dokonce takovou autoritou, ani v politice, tím

mén v náboženských vcech, abychom se jeho útoky toUk zabírali.

Byli nuceni proti nmu vystoupiti vážní politikové, tím více bylo a jest
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naší povinnosti, své pesvdení proti nmu uplatniti
;
jeho t. z. evan-

gelium, ua nž „národ" vždy k radikálení náchylný písahá, jest,

jako jiná podobná ped ním a po nm, opravdovému raysliteh a píteli

národu nepijatelno. A když H. mermomocí chtl Církev reformovati,

mohl a ml zaíti hned ve svém okolí; jeho oficielní theologická

Egerie, Dr. N., který ve „Slovanu'* ve smyslu Havlíkov theologisoval,

byl by toho poteboval velice.

P. spis. ostatn, což pokládám z-i potebno ješt podotknouti, ve

spisku svém nepoleraisuje, n}^brž výroky H. prosté s njakými vy-

svtlivkami uvádí.

Djiny a bibliografie eské katolické literatury nábožen-
ské od r. 1828 až do nynjší doby. Sestavih Dr. Jos. Tumpach
a Dr. Ant. Podlaha. ást I Podíl úd Ddictví sv. Prokopa na r. 1912,

. 2, celk. . 55. Str. 480. Cena 10 K.

Na osmdesátiletou památku ,.Casopisu katolického duchovenstva"

a padesátiletou „Ddictví sv. Prokopa" V3'dává se tento veledležitý

knihopis. Dobe tak, oba ony podniky toho zasluhují, a vdecká i

praktická poteba ješt více toho vyžadují. ást práv vydaná v IX.

oddílech podává seznam prácí uspoádaný podle obor a dle jmen
spisovatel, ne však v poadí abecedním; bylo by snad dobe bývalo

zásady, jimiž se dílo ídí, již te pedbžn oznámiti a také zkratky

již te naznaiti.

Obsah pudí, zamysliti se. Od str. 228 — k., tedy daleko pes
polovici díla zaujímá homiletika ; asketika s praktickou theologií (pasto-

rálkou, katechetikou a pod.) pldruhá sta stran, akoli „zpovdnice"

zaazena s mravovdou, tak že na theoretické vdy pipadá asi 60 až

70 stran, na nichž mezi vdeckými díly poznaeny také všechny spisy

školní. Je to tžká obžaloba celé minulosti našich bohoslovných ústavv
i tch, kteí tuto neplodnost jejich pro literu zákona zavinili.

I. díl bude obsahovati djiny eské katolické literatury nábožen-

ské od r. 1828., III. díl životopisy spisovatel, IV. díl ukazatel.

Osudy zajatce Pvodní román Jana Staka. Nákladem Cvr. Meth.

knihtiskárny v Praze. Str. 435. Cena 2 K.

Belletrie naše z vysvtlitelné nechuti ke státním a váleným
akcím rakouským, a myslím ke své a obecenstva škod nevyužitko-

vala, až na slabé pokusy, vdné látky spoívající ve svtodjny^ch
událostech ped stem a pl stem let, které pece také nás silno se

tj^kaly a také našimi lidmi provádny. Mám za to, že by povídky,

ovšem na bedlivém studiu djin tch založené, obzor našeho tenástva
.znan zdvihly a rozšíily a také vdné pijaty b3dy.



Posudky. 213

Rumán tento vtšinou se odehrává v severní Itálii roku 1858

a 1859, tedy na sklonku panství rakouského. Vyerpává se milostnými

zápletkami a vyplývajícím odtud dobrodružstvím rytmistra bar. Hájského,

upadlého ve válce do zajetí. Politická stránka dotena jen v hlubokém

nepátelství domácího obyvatelstva proti našim cizincíím, válená též

jen mimochodem. Prostému tenái bude to etba na výsost poutavá,

nebo on pro vzrušující výjevy zapomene na jejich naivní neodvod-
nenost, ba nemožnost. Též mluva jest na mnohých místech chybná.

F. C. Župka, Propast. Nakladatel Fr. Karásek, Prostjov. Stran 78.

Vtrech zpvech, nadepsaných jmény Ar na, macecha, Ryzen,
muž její a loupežný rytí, Runo, zveršován tu píbh konící v povst
o Macoše, jak macecha pastorka hodila do propasti, kdež on však

zstal bez pohromy, ona pak hozena tam králem za trest. Byla pasakou,

Ryzen ji proti vli dal sob oddati ; králem loupežný odboj jeho po-

tlaen, on popraven, ženy s nevlastním hochem chce se ujmouti milenec

její Runo, po smrti její zbývá mu jen hoch. Vlastní povst je tedy

v básni naší jen krátkou, a závrenou a rozhodující vložkou ; vtšinou

obírá se báse postavou Runovou, trochu byronskou kopií, v níž je

sms fantastiky a realismu až cynického, prese všechny krásné jinak

frase. V tomto rozmazování pohlavních scén má as býti pokrok proti

dívjšímu neumni ve zpracování národních povstí. Jinak p. spis.

obratn vládne slovem básnickým i veršem ; ale vedle krásné plastiky

jsou také místa mlhavá, nesrozumitelná, bu že mluva tu byla ne-

poddajná nebo pvec nevdl, co uritého íci.

Královský rychtá. Román F. J. eetky. Nakladatel E. Beaufort

v Praze. Stran 351.

Dj odehrává se v Nymburku, na konec též u pražského soudu.

ezník a hostinský Kuchta konen pomocí lákadel své ženy, kterou

si vzal, a opustivší jej první manželka ješt kdesi žila, dodlal se ve

svém mst rychtáství ; bezohlednost jeho a zvlášt smrt knížete

Sangušky, utíkajícího se svou nevstou pod královskou ochranu do

Prahy, zavinná také naším rychtáem, zlomila mu vaz: odsouzen

k cejchu na tvá a k veejnému namrskání, ehož dlouho nepežije.

Pravá manželka jeho i celá rodina se s ním ped smrtí smíí.

P. spis. známý svými prácemi z eských djin uplatnil i zde

v drobnokresb starých obyej svoji znalost ; nkdy archaismy v etb
i vadí. Ale co do osob a píbh zde vylíených je celkový obraz

nymburského života tehdejšího (kolem 1550) tak odporný, že se zdá

neuvitelným; samý chlast, frej, úklady, rvaky atd., tof vrný obraz

eského msta v 16. století? Hodní jsou, jak se samo sebou rozumí,

jen stoupenci „bratí" ; láska dvou milenc na jedné stran je „ta-

jemství krásné pohádky", na druhé stran je to frej. Skoda, že si pan

spis. z nich nevzal píklad a své mlsné popisy všelijakých tch vnad,

HUdka. 15
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jež až do omrzení opakuje, trochu nezrednkoval. Na str. 16S zam-
nna Eva s Jitkou.

V „Knihovn Ženského Obzoru" 1912 vydány povídky Heleny

Malíové Jarní Rozhovory (str. 123) a skvostn vypravené povídky

A. Ziegloserové Písn srdcí (str. 169). ..Jarní rozhovory" nejedním

rysem doplují známou umleckou podobu spisovatelky. Poslední obrázek,

životopisná vzpomínka na otce (Josefa Noska), který za centralismu

sloužil v Uhrách, propuštn psobil ve výchovn Petra Bliky, na cest

k ruskému vojsku za války krimské zadržen, zaazen do vojska a

poslán do Milana, vrátil se do Olomouce, pro vlastenecký souboj pro-

puštn z vojska dosloužil u pražské obce, zklamán ve svých zámrech,
obrázek ten pouze zarámováním náleží mezi ostatní, které jsou povíd-

kami v pravém slova smyslu. „ernýš" má za podklad lásku mezi

bratrem a sestrou, kteí se pro rodinný svár seznámili až v dosplosti;

koní zoufalým inem sestry strhující bratra do íní hlubiny. Jinak

ideový obsah není zvláš významný ; roztomilé i pouze artistické hraky,
uhlazené i rozcuchané^ jen tak nonchalantn, bez teplé nálady vytváené.

„Písn srdcí", ovšem o emž jiném než o lásce? O lásce

práv prožívané i prožité, o lásce vrné, ale víc o nevrné, neisté,

vzpomínky a bezmála i fotografie, zálety, prostituce, vše to podáno

skvlým, až omamným slohem. Optované pívlastky, jako zvíecí,

živoišný a pod., zcela dobe oznaují ráz pedstav, vzntv a cit zde

hýících. Ozývající se stará žaloba, že muži se vi žen všechno pro-

míjí, v této ženské spolenosti zdá se nemístnou. Ješt mén se sem
hodí „obraz lidské matky, povýšené lidskou vírou na rodiku boha" (154).

Slyšíme poád a ekáme, že úast ženská vnese do našich snah

a prací více žravého vzduchu a jemnosti. Erotika ženská však jak

jinde tak u nás nezdá se tomu nasvdovati
;

paroxysmus erotického

teštní projevuje se tu jen ješt bezohlednji.

i
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Zázraky s krví sv. Januaria v Neapoli (krom podob-
ných v Pozzuoli a sv. Alfonsa) znova kriticky probírá trevirský fysik Dr.
C. Isenkrahe ve zvláštním spise (Neapolitanische Blutwunder), jejž

odborná kritika pijala s pochvalou. Po zkoumáních, jež vykonali che-
mik Puzzo (1879 — 1890), fysik Sperindeo, knz, 1901 — 1903), chemik
Januario (1902), jesuita fysik Silva (1902— 1905), Cavne (1909), knz
Graham (1900), ani tímto dílem, jež ve mnohém znaí pokrok, zá-
hada nerozešena. Jde o píiny zkapalnní, o pomry nestejn
vzrstajícího objemu a váhy, jelikož úkazy ty vyskytují se zcela nepra-
videln, by i v uritých dobách. Ani teplem ani tlakem ani suggescí
ani vlivem ovzduší ani pímskem záchovných solí, jenž se naprosto
neodmítá, nedovedli dosud úkazu vysvtliti ; zvlášt nápadn všem
výkladm vzdoruje vzrst váhy o 45% (dle Sperindea, akoli jesuita

Slíva nalezl jen 18%). Podvod je dle Isenkrahe jist vylouen. Zka-
palování je známo již asi 500 let. Jesuita PJiif (ve Stimmen aus M,
Laach 1913, 2) vytýká dosavadnímu zkoumání ješt etné mezery a
chyby. Pekvapují slova jeho s Isenkrahe souhlasná, že není dokázáno,
že obsahem ampuU jest krev, což prý nyní i chemicky nebo mikro-
skopicky na obsahu 1600 letem nesnadno dokázati. Pokusm prý brání
úad ne církevní nýbrž svtský, prý z úcty k ostatkm, akoli sám
Pius X. prohlásil Sperindeovi, že ve zkoumání tom (ovšem ne ped
obecenstvem) neúcty žádné nevidí. — Podobný zjev s ostatky sv. Aloisia,

též v Neapoli, I. asi neznám, aspo ho neuvádí. Od zkoumání opak-
illuminatorem a epimikroskopií slibuje si zdárný výsledek. ^)

*

Spalování židovských mrtvol odsouzeno nedávno ped-
stavenstvem rabínského výboru orthodoxiíího židovstva. Dle židovského
náboženství není prý dovoleno nežli pohbívání tla, tak že není ani

závazku provádti rozkaz závti žádající spálení. Zízenci (rabíni,

ústavy pohební atd.) nesmjí popel provázeti a na židovském hbitov
ukládati. V. rabín Dr. Lerner prohlásil, že spalováním mrtvol.se pestupuje
zákon boží, hanobí mrtvola a lidstvo vrací se k pohanské zdivoi'osti.

To ovšem výroky židu právovrných, kteí v židovstvu už také
nerozhodují, le proti kesanm. Jinak agitace pro spalování vychází
bez výjimky ze židovského zednástva, jemuž naši volnomyšlenkái a
zvlášt jemnocitné volnomyšlenkáky dlají pacholky. iní se z otázky
otázka náboženská, ást t. zv. kulturního bije; ve skutenosti a

*) Práv došel nás obšírný rozbor o vci té, jenž píšt bude uveejnn.

15*
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V zámrech ji opravdu je, totiž rozbujnlé zednáské židovstvo chce i zde

drážditi a potlaováním starých ádu svou pevahu dokazovati. U nás

se také z pravidla nábožensky probírá, a naše redakce astji vyzvána,

o ní zevrubnji pojednati. Zásadn dogmatickou není. žádnému dogmatu le
o posluSnosti Církve se spalování nepíí — vzkíšení bude jaksi novým
stvoením asi, miižeme-li o tom viibec co íci ; z úctyhodný-ch dvodíi

však Církev spalování zakázala, což ovšem nevyluuje, že zákaz mže
býti odvolán. Vcné dvody vdecké jsou asi stejné váhy; hygie-

nické pro spalování nejsou tuze daleko od pokrokáského švindlu, jenž

prakticky dokazuje se také velikou povolností k židovským hbitovíim

(na p. i v pražské assanaci, píisobišti pestarostlivého hygienika Zahoe,
jenž celiký div neshoel pro spalování). Ze by Církev svoje stanovisko

skuten uhájila, toho sotva lze se nadíti; jako vždy jindy v po-

dobných pípadech není to otázka „práva" (a konen, co jest nyní

právo?), nýbrž moci, pesily, a ta že na její stran v takových otázkách

nezstane, o tom není asi sporu. Proto jsme se otázkou spalování ze-

vrubnji neobírali a obírati nemíníme. V Rakousku, jak známo, „palírny*'

takové již povoleny (v Chebu i v Liberci?), ale spalování ne; za

rakouských vládních poádk, kde v ele tígurují obyejn lidé tak

trochu konservativní, postrkováni však bývají smekou zednáských
zuivc, mžeme se dožíti neho nového „fakultativního" v té vci
co nevidt — v Rakousku je všecko fakultativní.

*

Katolík v nmecké íši od r. 1905 — 1910 celkem pi-

bylo, v Brandenburgu 0,81% (v Berlin 0,75, r. 1817 tam bylo 6157,

v 1910 243 tisíc katolíkv, ovšem také pisthovalých), ve Slezsku

0,74, ve Westfálsku, kde již hrozilo nebezpeí, že katolická vtšina

(r, 1897 59,43%, 1871 53,47%, 1900 již jen 50,71%!; podlehne, 0,43

(51,43%), ale v Berlin a okolí pece ne tolik, jako v ob-lobí 1905 —
1910, asi následkem odpad. Ubylo trochu katolík v Poznasku
(Krose ve Stimmen aus M. Laach 1913, 2, odkud íslice vzaty, podo-

týká k tomu: „da die Germanisierung tatsachlich auf eine Protestan-

tisierung hinauslauft"), v Sasku (o 0.22%) a bohužel siln v Porýnsku
(o 0,45%), následkem prmyslového pílivu. Evangelík pevážn ub3"lo,

následkem menší plodnosti a bezpochyby též odpad. Veejn}' vliv

tím ovšem neklesá, nebo i v pevážn katolických provinciích (Slez-

sko a Východní Prusy r. 1817 byly pevahou katolické, 1866 byla asi

rovnost) jsou vyšší úady v rukou protestantských. V Elsasku kato-

líkv ubylo, a protestant pibylo, jelikož tam umístno více protestant-

ského vojska a úednictva, kdežto katolické vojsko pesazeno. Nej-

smutnjší jsou náboženské pomry v Sasku, kde oboje vyznání pozbylo

stoupenc, následkem odpadu k rzným sektám. Katolík je tam jen

233 tisíc, kterýž poet ostatn stále kolísá dle prmyslového pílivu

(z Rakouska a Itálie).

Starokatolicismus v Nmecku vykazuje íslice velmi nepravidelné,

z ehož vidno, že píslušníkm na správném hlášení mnoho nezáleží.

Jist však starokatolík velice ubývá. Také ve Švýcarsku starokatolicism
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ponenáhlu odumírá. Švýcarský starokatolický biskup Herzog udává

poet svých vících na 40 tisíc (56 duchovních), piznávaje, že neustále

se zmenšuje. A z vících vtšina neúastní se bohoslužeb. Bhem
týdne jsou všechny kostely starokatolické zameny a také knží
spokojují se jen „duchovním pijímáním". Na nedlní pobožnosti,

vykonávané v domácím jazyku, pichází tak málo úastník, že se

proto skoro nikdy nekáže. Vedle lhostejnosti vících psobí neblaze

také smíšená manželství, ponvadž dti z takov^^ch manželství zásadn
jsou vychovávány v náboženství protestantském. Aby nahradili ztráty

ve vlastním ovinci, chtli vdcové sekty vejíti ve styky s církví

východní, s jansenist}" v Utrechtu, ba i s mariavity, ale snaliy ty byly

bez výsledku. Starokatolická fakulta v Bernu nemá skoro studujících.

V kvtnu, ovšem z nedostatku vících, odhcdlali se starokatolíci vrátiti

katolíkm kostel P. Marie v Genev, bezprávn kdysi zabraný, za

cenu 200 tisíc frank. Možno pedpovídati, že za nkolik let staro-

katolicism ve Švýcarsku i jinde pejde do historie — zanechávaje po

sob jen smutné vzpomínky. Zabrali množství kostel, z nichž etné
dnes zpustl}^, vj^pudili ze zenn ady knží a na dlouhou dobu zadrželi

rozvoj života katolického ve Švýcarsku, poslouživše jen protestantismu.

*

Krise antiklerikalismu? elný deník francouzský ji

ohlašuje. Vyjadují se v tom smyslu v departementu Isrském, a to

radikálové, že už jsou syti politiky protiklerikální. Vrchní redaktor

radikáln-socialistického listu „Le petit Dauphinois", bývalý poslanec

socialistický, uveejnil manifest, jehož nkterá místa jsou zajímavá; na

p. „Není nikoho mezi poestnými lidmi, jenž by dnes nelitoval, že

šel za štábem nespolehlivých tašká, který vedl naŠi velkodušnou

zemi k útoku na prosté píbytky utrpení (klášterní nemocnice), kde

úinná láska kesanská nic více nežádala, než aby zstala skrytou".

V onom departementu je totiž svtoznámý klášter kartouzský la Grande-

Chartreuse, jejž Republika zavela a mnichy z nho vyhnala k velkému
zármutku tamního obyvatelstva. Ctme dále manifest : .... „Poslední

závoje jsou nyní saty a vidíme jasn, že pakli byly davu na pospas

hozeny ony elitní bytosti, jakými jsou milosrdné sestry, že se tak

stalo, jen aby tento dav byl ošálen, zatím co holota politiká prová-

dla obchodní operace s francouzskými vlnnými punochami a stihala

si renty v národním rozpotu" A podobným tónem mluví i celý

další manifest.

Ze na etných místech Francie rádi by mli klášterní oše-

tovatelky zpt, je známo. Neprávem klade se i v našich novinách

draz nato, že jsou lacinší; to by nebyla hodná cena, ano naopak
bylo by teba odsouditi, kdyby jen z této píiny, stlaováním cen

a mzdy, mla sestrám býti dávána pednost, kdež, jak ze zkušenosti

víme, nemístným spoením na všelijaké ty (cizozemské) mateince
ubírává se ošetujícím sestrám potebné opatení, jak i veejní úední
dozorci bývají nuceni vytknouti. Obecenstvo ve Francii zijisté nehledí

tak na tyto „lacinší síly", jež by takto neprávem ubíraly svtským
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ošetovatelm a ošetovatelkám výživy, n3'-brž na jiné vci, jichž ani

za peníze nekoupíš, totiž ochotu, bedlivost, svdomitost a pod.

*

Katolický lidový spolek „Unio popolare" v Itálii dosáhl

imposantního ísla len, jichž je dnes na 100.000. Spolek stále se

šíí a význam jeho pro obrození katolického života v Itálii se stále

vtší. Kardinál Merry del Val poslal nedávno presidentovi spolku

hrabti Della Torre nové stanovy spolkové schválené sv. Otcem, jenž

má o zdar spolku toho nejvtší zájera. Dle stanov (l. 2). úelem spolku

jest „vychovávat lid k zachovávání náboženských, obansk3'ch a spo-

leenskj^ch povinností a sjednotiti síly italských katolík k hájení

onch zásad, které zaruují obnovu kesanské spolenosti". Spolek

skládá se z katolík všech tíd, kteí na spolkové úSely odvádjí
msín po 10 centesimech. Spolek se dlí na farní skupiny a diecesní

sekce ; vrchní správu vede spolková rada (consiglio direttivo) a generální

sekretariát. Hlavní péi má spolek vnovat sociální otázce. — Nové
spolkové stanovy jsou prozatím schváleny na ti léta.

Na uherském Slovensku se duchové tídí dále. Proti

„slovenské lidové stran" dne 28. listopadu 1912 ustavila se

„slovenská národní strana" v Turanském sv. Martin, která

prohlásila, že „Slovenské íudové noviny" nepovažuje za asopis, stojící

ve služb slovenského lidu. Když katoh'ci nyní s Hlinkou a Ferd.

Jurigou z „národní strany" pro neurvalé V3'pady jejich len na víru

lidu i na církev vystoupili, prohlásili je za beznárodní a osobují sami

sob právo na vlastenectví.

Koncem ledna konaly se v Ružomberku obecní volby,
pi nichž pokrokái a masarykovci spojili se proti slo-

venskému lidu se židy; pes to však tato „židovsko-pansko-

úednická" strana smutn prohrála proti stran „obanské". Tu ne-

pekážela pokrokám vlastenecká kultura, aby se spojila s úhlavními

nepáteli slovenského lidu, jehož náboženství jim není vhod
;

jsouf

prosákli nevrou a nepátelstvím proti katolicismu. Nyní pokrokái na-

dávají stran lidové, že nevolili „velikány" Srobára a Meth. Bellu,

kteí šli do volby s pansko-židovskou stranou.

Jak rozumjí náboženské snášelivosti evangelití
pastoi na Slovensku, pkný obrázek pináší evangelický „Slov.

Týždenník" . 8. od evangelického dopisovatele. Ve Velké Vsi volili

rychtáe. Katolický fará Vojtáššák, rozhodný Slovák, volil s evangelíky

„bezúhonného, spravedlivého C. Mešku", evangelíka; ale evangelický

pastor „ze zásady" nechtl voliti, jako fará katolický, i volil radji

se židem maaronského „Janoše Páltika, vládního matadora . .
."

Proti slovenské evangelické církvi augsburského
vyznání má býti podniknut nový útok na synode, která se má ko-

nati koncem r. 1913, aby opravila synodální zákony a uinila usne-

sení, jimiž by se odstranily poslední zb3'tk3' sloveniny
v církvi, jež tam poslední synoda z r. 1895 ješt ponechala. Výbor,
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kterýž pipravuje látku pro synodu, rozeslal už všem církvím „návrh"
oprav, urážející rovnoprávnost nemadarských evangelík, kteí proti

tomu podali své „osvdení", jež však asi zstane bez výsledku. „Ná-
rodní rovnoprávnost", již žádá osvdení, je Maarm vcí neznámou . . .

Proto slovenští katolíci vj^zjvají své spolukrajany evangelického vy-

znání, by se pidali k církvi katolické, chtjíce psobiti u Stolice

papežské, by novým katolíkm bylo dovoleno užívati slovenské litur-

gické ei a knží se smlí ženiti jako u Rusín nebo Rumunv.
K tomu cíli chtjí svolati spolenou poradu slovenských katolíkv a

lutheránv.

V íšském snmu nmeckém podán stedem opt návrh na zrušení

výjimeného zákona proti jesuitm a podobným ádm. Návrh
hlasy stedu, Polákv a sociálních demokrat znanou vtšinou pijat.

Spolková rada jej ovšem zamítne, a proto zstane zatím vše, jak bylo.

Kancléova nkdejší obhajoba konfessijního míru, jesuity prý ohrože-

ného, na íšskou radu tedy jaksi málo psobila; ale porážka tato dle

pravidel nmeckých není tak závažná, aby musel odstoupiti.

O kulturním boji Bismarckov a Andrassyho po-

dává výatek ze svého díla o Andrassym Ed. v. Wertheimer (Deutsche

Revue 1913, 2.) Spis. (žid?) stojí na stanovisku liberálním, ale i v-
decky velice omezeném. Diplomatinost Andr. vidí hlavn v tom. že

se do kulturního boje nepustil celou silou, jak Bism. uinil a i v Ra-
kousku by byl rád vidl. Ale snad byl a jest pece trochu rozdíl

v náboženských pomrech Rakouska a Nmecka ! 1 Z podrobností, ne
sice neznámých, ale již pozapomenutých bute poznamenány nkteré.
9. dubna 1869 bavorský minister Hohenlohe vyzval našeho Beusta, aby
se pipojil ke krokm proti prohlášce neomylnosti, ale Beust odmítl.

Andrassy pak prý Bismarckovi 1871 v Solnohrade ekl : Nestílím dly
na vrabce (totiž na pípadní opposici stoupenc dognoatu). Uherští bis-

kupové prj' se domluvili, ohlásiti kurii ímské, že pro uvarování schis-

mata se podrobují, ale že pro neuznávání neomylnosti nebudou nikoho
stíhati ani nauky té nápadn šíiti. (Zde W. neuvádí pramene, odkud
podivnou zprávu má.) Beust njaký as prý zabýval se myšlenkou
nabídnouti Piu IX. za sídlo Trident, Andrassy však i pímou takovou
žádost „katolicko-politického kasina" -ve Vídni odmítl (15. n. 1872.)

Andrasymu velice záleželo na tom, pesvditi Bismarcka o loyalní

opposici Rakouska proti kurii a proti katolické lize ve Francii se tvo-

ící, aby zamezil spolek Nmecka s Ruskem, podporoval proto také

liberální ministerstvo Auerspergovo, který- 9. b, 1874 v poslanecké

snmovn emfaíicky prohlásil, že Rakousko nemže tak hluboko kles-

nouti, aby bylo podúadem (liíma !) 7. b. 1874 vydal Pius IX. okruž-

ník proti novým konfessijním zákonm a téhož dne psal mocnái, kde
prý (dle listu Orczyho) obalen vyhrožoval exkomunikací pro ne;

kurie jakýmsi pražským kanovníkem do Eíma z feudálno-klerikálních

prý kruh vyslaným byla myln pouena, jakoby mocná o zákonech
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tch ani nebyl vdl (!), i ohradil se kard. Schwarzenberg iménem
biskupv u mocnáe, jakoby od nich popud byl vyšel. R. 1859 pi
vypuknutí války zakázal prý Pius IX. vídeskáoiu nunciovi, súast-

niti se prosebného prvodu o vítzství Rakouska, a vídeští jesuité

dostali prý z Jííma dtku, že v tomto smyslu kázali. Žádost provinei-

ála jejich, psobiti na italskou vládu ve prospch ádu, Andr. cd míti;

ani nuncius Jacobini jim nepál. Bismarck naléhal na spolené kroky
všech opposiních viád proti Rínau, který shledával nebezpeujším
než komraunismus(I), Andr. ovšem nechtl, jelikož, jak myslíme, ne-

mohl. Wertheimer ítá k tajné agitaci jesuitské též „bratrstvo nejsv.

Srdce" a „apoštolát modlitby," o kter3^ch pece vdl každý censor

soudní a policejní, jelikož asopisy jejich vycházely veejn

!

m

Novým ekumenickým patriarchou východní církve zvolen

dne 10 února v Caihrad metropolita chalkedonský Germanos V.,

svtským jménem Georg Kavakopul. Narodil se v Caihrad 1835
v i-odin eckého krejího, bohosloví studoval na ostrov Chalki, byl

biskupem na ostrov Kos, pozdji na Rhodu, dále lenem svaté sy-

nody v Caihrad. Nejvtší zásluhou staikého patriarchy, jenž se

zdráhal zasednouti na stolec caihradsk}', je hájení práv církve ecké
proti nárokm turecké vlády za patriarchy Dionisia V. Když tehdy

turecká vláda sáhla na práva církve ecké, zakázáno v Caihrad
udlovati a pijímati svátosti, konati služby Boží. Interdikt vy-

volal tuhý odpor kesan proti vlád. V tomto zápase patriarchátu

s portou hlavním initelem byl kir Germanos, duše církevn-Hdového
hnutí v obran práv kesanských. Patriarchát zvítzil v boji tom 1S91
a vítzství zajistilo Germanovi slávu prvního bojovníka zn svobodu

církve. R. 1894 bj^l metropolitou chalkedonským. Voliské schze, jak

píší noviny, b3dy dosti vzrušené. Pi první voliské schzi 2. února,

jíž se súastnilo 81 len, z nichž bylo 19 metropolitu, 62 laici, zvolili

se pouze kandidáti na úad patriarchy. Seznam kandidát pedložil se

vlád, naež pi druhém sezení ze seznamu byli zvoleni 3 kandidáti,

z nichž konen metropolité sami v tetím sezení ve chrám zvolili

patriarchu.

Nového patriarchu eká nelehká práce, organisovati církevní zá-

ležitosti ve spojení s výsledky posledních politických událostí na Balkán.
Pedevším bude mu rozešiti otázka t. zv. „bulharského schis-
matu", rozkolu, jenž trvá už pes pl století a kter}' snažil se od-

straniti pedešlý patriarcha Joachim III. a bulharský exarcha Josi.

Zdá se, že v brzku nastane mír církve bulharské s eckou, ponvadž
pedmt sporu nebyl rázu církevního, dogmatického, nýbrž národn-
politického. Jednalo se o Makedonii, která nyní pipadne exarchátu
bulharskému, i budou odstranna nedorozumní mezi Bulhary a eky.

Rozkolníci mezi pravoslavnými Rusy stále se množí,

jako houby po dešti. V Bessarabii náboženské kvašení t. zv. „inno-
kentijevc" mezi multanským lidem neustále se šíí. Vliv asi tyi-
cetiletého, hezkého mnicha Jnnokentije na jeho ctitele je veliký. Mají
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ho za proroka Eluíše, za Syna Božího, za vtlenou sv. Trojici, za

„erného lva", jenž pišel soudit zemi a shromážditi v jedno vyvolené

Boží. Úcta k nmu pechází až v šílenství ... A ruští missionái jsou

proti nmu bezmocní.
*

„Pskovské eparchialné vdomosti" naíkají, že chovanci

v ruských semináích nebývají obeznámeni se souasnými nábožensko-
spoleenskými proudy, ani s díly pedních vdc souasné intelligence.

Neznajíce tedy negativních proud náboženského a sociálního ducha,
nebudou si vdti rady v boji s nepáteli církve, ozbrojenými posledním
slovem filosofie . . . Budoucí vojínové církve mjijí bezpodmínen znáti

dobe zbran svých nepátel, tudíž mají se obeznamovati ve škole

s náboženskými a spoleenskými proudy pokud možno v originálech

(ovšem pod vedením professor) . . . Teba více dvry k spolubojov-

níkm a více svornosti v boji za blaho církve ... a pak nebudou
tak hrozné útoky na církev."

Ve sv. synod v Petrohrad petásá se otázka o ženském
bohosloveckém ústavu, kdež by se zvláštní pozornost vnovala
píprav chovanek k osvtové innosti mezi ženskými, nadšenými ná-

boženským hnutím, zvlášt mezi rozkoltiíky.

Zajímavou zprávu o tom, pokud Lev N. Tolstoj se vyznal
v bohoslovné literatue kesanské, podává M. V. Ladv-
ževskij v knize „Svt neviditelný". Spisovatel navštívil Tolstého asi

ti msíce ped jeho smrtí a mluvil s ním o horlitelích kesanských,
maje za to, že Tolstoj, jenž po 30 let pracoval ve svém náboženství,

studuje Konfucie, Zoroastra, Marka Auralia, budhismus a v poslední

dob indského horlivce Vivekanandu, zajímá se též o kesanské svtce.
„O ty se nikterak nezajímám," vece Tolstoj. Ladyževskij píše, že
nabyl pesvdení, kterak veliký spisovatel ruské zem, jenž jako
umlec „Ve vlád tmy" mistrovsky nakreslil pravoslavného horlivce,

tvrdošíjn až do konce života po hrdal velikými náboženskými
mysliteli ruskými, neznal literatury svatých otc, ne-
znal svtc Isaka Syrenského, Efreraa Syrenského a úmysln od-

vracel se od vážných rozmluv o pravoslavných svtcích. „Filosofický

duch Tolstého neml jasného zraku : byl asto zatemován pedpoja-
tými názory, jimiž ho nakazilo v pozdjší dob jeho okolí, t. zv. tol-

stovci, kteí, vnukajíce mu své názory, snažili se jej odvrátiti od studia
názor jim nemilých. A neznaje ani spisy ruských bohoslovc, Tolstoj

tím mén znal spisy katolických sv. otc.— Též jeden z tch „reformátor" 1

*

Zmínný indický náboženský myslitel Svami Vivekananda
svou knihou „Praktická Védánta" peloženou do ruštiny a vy-
danou N. Sejermanem, pišel velice vhod t. zv, „hledatelm" Boha na
Rusi. Mladí Rusové hledají stále nové náboženství a proto se chopili

dychtiv knihy, jež pináší moudrost z východu. Ex oriente lux.
Vivekananda praví o svém uiteli Sri-Ramakrišna-Paramahamzovi, že
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on první prohlásil „vné náboženství", dokázav, že byl poslán

prohlásiti „jednotu všech náboženství." Jiní uitelé lidstva prý uili

každý svému náboženství, ale tento veliký uitel nechal nedotknutými
všecka náboženství, an byl pochopil, že ve skutenosti všecka ná-
boženství jsou ástí jediného „vného náboženství."
Náboženství to je náboženství lovkobožství, pojatého v duchu vý-

chodního mjsticismu. „Védánta" pobízí lovku, by se snažil dosíci

ideálu, jímž je lovk sám. „Ty jsi Bh!" Duše lovka není híšná,

nýbrž istá a všecko ví a povra o jejím narození a smrti je nesmysl.

Duše nemá formy a co nemá formy, je všude; proto pro duši není

obmezení ani v asu, ani v prostoru, duše je nekonena. Ponvadž
však dv nebo více nekoneností není možno, je ve svt pouze jedna

nekonená duše. Tak tedy lovk skutený jest jedin}', nekonený,
všudypítomný Duch, a lovk, jakým se nám zdá, jest jen ohraniení
tohoto skuteného lovka. lovk skutený^ je duch úpln svobodný,
neobmezený, lovk zdánlivý je obmezen asem, prostorem, je spoután,

i vlastn zdá se spoután, ale ve skutenosti ani on není spoután.

Každý lovk-duch je nekonený, proto nelze mluviti o narození a

smrti. Ani tlo. ani rozum netvoí lovka, ony se mní, ale duch,

jenž je za nimi, je vný, nezmnitelný, jediná skutenost. Svt je

pouze záclona, za níž se skrývá Skutenost. Naše skutenost, skutený
lovk, jest v nekonenu, a ponze ten žije, kdo penesl život svuj

v život svta, v jiné; kdo však délá stedem života tlo své, své ne-

patrné zájmy, poznává strach smrti . . . Bh jest mé Já, podstata mého
života, mé tlo, mj duch. Není nám tedy teba se starati, abychom
byli isti, — my jsme již isti, dokonalí. Pede vším teba jen míti

dvru k sob samu." Jest-li podle našeho mínní atheistou, kdo neví
v osobního Boha, Védánta nazývá atheistou toho, kdo neví v sebe

sama, ve svou duši. Ale tato víra v sebe nemá býti samolibá, nýbrž
má objímati všecky, i zvíata, protože všecko jest jedno. Život zvíat
není jinj'^, než život lidí, je též nesmrtelný, a liší se od lidského jen

stupnm projevu. Na nejvyšším stupni dokonalosti stojí ten, jenž mže
íci o sob: „Znám sebe sama dokonale," znám jednotu všehomíra a

mám pevnou víru v sebe. lovku nemá se ustavin mluviti o jeho

slabostech, híších, naopak Védánta praví : „Jsi istý a dokonal}"^, a

všecko, co se nazývá híchem, nenáleží tob. Všecko to je pouze
nižší stupe projevu; projev se, mžeš-li, na vyšším stupni", a to

mžeš, protože máš nesmírné síly, jsi všemohoucí. Jsi svoboden, jsi

králem, jen na sebe spoléhej, a v tomto vdomí, že jsi králem, spoívá
štstí a spokojenost . . . Tof zásady vrouky a mravouky Védánty,
v níž je trochu Feuerbacha, trochu Nietzschea, a ostatek je plod

fantasie a mystiky východní. Kdo nechce viti zjevenému náboženství,

ví radji takovým bajkám a smyšlenkám chorobných duchv. A to je

nyní v Rusku módou.

Anglické asopisy projednávají již delší dobu zajímavou otázku^

zda duchovenstvo anglikánské jest povinno zachovávati
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celibát. Od doby Lutherova manželství duchovních bylo

pokládáno za jeden z nejkrásnjších úspch reformace. Protestantism

ostatn bjl zaveden v Anglii na pání krále, který chtl libovoln

mniti manželství. Odtud a manželství duchovních nestalo se závazným,

bylo nicmén všeobecným pravidlem. Dnes celibát nachází vždy více

stoupenc. Eitualistické hnutí v církvi anglikánské pipomnlo mnohým
pastorm dávný" závazný zákon. Uznávají, že jejich stav jest nejen

povahy sociální, ale povoláním božím k povinnosti duchovní. Ne-

omezují se tedy na to, že slouží mši sv. a zavádjí jiné úkony liturgie

katolické : chtjí íditi i svdomí svých vrných a, pokud biskup

neodporuje, zavádjí ve svých svatyních zpovdnice. Soudí však, že

ušní zpov a ízení duší nedají se slouiti se starostmi rodinnými

a výchovem dtí, a proto zachovávají celibát dobrovoln. Poet takových

duchovních ustavin se zvtšuje a také kostely ritualistické jsou nej-

etnji navštvovány. Možno z toho dovozovati, že celibát pastorv
odpovídá páním vtšiny vících — jak svdí o tom také jeden

z asopis protestantských, když píše: „Národ si žádá knží — vdc
a editel duchovních. A jeden jest toliko prostedek, jímž možno
uiniti zadost tomuto pání : jednotlivec, který pijímá knžství s vlí
a ochotou splniti všechny vložené na povinnosti, musí piznati, že

nemže hýú podoben jiným obyvatelm, jež poutají svazky rodinné,

pokrevenství, žena, dti."
*

asopis nmeckého palestinského Spolkji uveejuje ve 4. ísle

z r. 1912 obšírný lánek o nynjším stavu Židovské kolonisace
ve Sv. zemi. Autorem lánku je jerusalemský žid Jesaias Press; je

tedy pirozeno, že snahy o židovskou kolonisaci Palestiny jaou tu

posuzovány se sympatií co nejvtší. Nejzajímavjší jsou však pesné
statistické údaje, jež eená sta obsahuje, nebo na základ íslic

onch mže si tená sám utvoit nestranný' obraz o tom, jak vlastn

vci s onou kolonisaci se mají.

Palestina podržela sice po všechny doby njaké židovské obyva-

telstvo, ovšem velmi ídké. První sthování evropských žid do Palestiny

nastalo v 17. století po vypuzení židu ze Španl a po válce s Chmeí-
nickým v Polsku. Tehdejší vystho válci usazovali se hlavn ve tyech
mstech: v Jerusalem, Hebron, Tiberiad a Safedu. Ostatní židé

pohlíželi na tyto palestinské pisthovalce, kteí ovšem museli mnoho
snášet od obyvatelstva i od libovle paš, jako na národní muenníky.
Konaly se pro n po všech zemích sbírky, jimiž pak byli podlováni.

Toto podlování zvané chalukka však vychovávalo pisthovalé židy

k neinnosti a lenosti.

Do druhé polovice 19. století padají první pokusy založit v Pale-

stin rolnické osady, kde by pisthovalci židé se vnovali hospodáství
práci a kde mlo vzniknout nové pokolení, jež by svým asem znova
osídlilo a vzdlávalo sv. zemi. Nejstarší kolonie toho druhu je Mikwe
Israel, založená v r. 1870 nedaleko Jaffy sdružením Alliance Israelite.

E. 1879 jerusalemští židé založili nedaleko staré Antipatris v Saronské
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rovin osadu Petach-Tikwah (braná nadje). K tmto nejstarším kolo-

niím se pozvolna pidružovaly nové. Hlavním podprcem a mecenášem
palestinských žid byl Edmund Rotschild v Paíži, který od r. 18S3
zakoupil v rzných ástech Palestiny rozsáhlé pozemky a na nich

usazoval vtšinou ruské emigrant3^

Vedle loupeživosti obyvatelstva, nižných nemocí a nezvyklostí

rolnické práce hlavní pekážkou rozvoje židovských osad byl turecký

zpsob vybírání pozemkové dan. Da tato se pronajímá výbrím,
kteí mají právo od rolníka požadovat 12^ procenta z výnosu žn.
Díve než se že sklidí s pole, musí ji pachtý odhadnout; ten pak
zúmysln odhad protahuje jen aby vymohl co nejvtší obnos na fella-

hovi. Je-li neúroda, tu se bez milosrdenství požaduje stejný desátek

jako minulého roku.

Politický zionismus, který v devadesátých letech Dr. Theodor
Herzl uvedl v život, vytkl si za svj cíl rovnž židovskou kolonisaci

Palestiny, — Celkem existuje nyní v Palestin 38 vtších a menších

židovských osad, jež mají dohromady oGOOO hektar pdy. Dv osady

jsou v pohoí judskem, deset v rovin šefelské, šest v rovin saronské.

ti na Karmelu, jedna na Táboru, pt v rovin Jesrael, ti u jezera ge-

nesaretského, ti v horním poíí Jordánu, dv v pohoí Natali, jedna

u Hermonu, a dv v Zajordání.

Každá kolonie má svou organisaci a svého starostu. V žádné
neschází synagoga, škola a lékárna. Osm kolonií má svého vlastního

lékae. Ve škole se uí dti hebrejštin, jež se má státi novou mate-
skou eí palestinských žid.

Z hospodáských v^Tobk, jež židovské osady pstují, stojí na
prvním míst víno a koak. Vína se vypstí ron prmrn 50 tisíc

hektolitr a odbývá se hlavn v Eg3'pt, Turecku, Rusku, Anglii a

Spojených státech. Stejn kvete pstováni oranží, jichž se v roku

1912 vyvezlo z Jaffy za 6 milionu írank, z ehož tetina pipadá
na židovské kolonie. V posledních letech vnuje se zvláštní pozornost

pastování mandlovníku a olivy, V údolí Jordánu a u jezera genezaret-

ského ^djí se pokusy s pstním bavlny.

Židovského obyvatelstva usedlého v koloniích je dnes S500 duší.

Potud lánek J. Pressa. Nápadným je malý pomrn poet kolonist,

a nichž pipadá prmrn na osadu 200 duší. Prohlížíme-li statistické

tabulky ve lánku Pressov, vidíme, že pouze tyi kolonie mají

vtší poet obyvatel: Petach-Tikwah (2050 duší), Sichron Jakob (920),

Rišon le-Zion (886), Roš Piknah (800). Všechny ostatní mají pouze
okolo 100—200 duší. Vysvtluje se to tím, že židovští kolonisté sami

skoro nieho nepracují, nýbrž práci polní dávají dlat sousedními

fellahy, jimž ovšem výdlek takový pijde vhod. Židé sami pouze na
práci dohlížejí. A to je okolnost, o níž se autor lánku nezmiuje,
která však iní úspch veškerý^ židovské kolonisace velmi pochybným.
Nebof, nebudou-li židé vlastními rukami pracovat, nikdy se nepodaí
vychovat nové hospodáské židovské pokolení, jež by mohlo pak osadit

ostatní Palestinu ! Nezmiuje se autor ani o tom, jak asto kolonisté
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s pozemk zakoupených baronem Rotschildem nebo židovskou kolonisaní
bankou, prchají, by se, teba dosti mizern, živili radji njakým
obchodem. Mimo to vytj^ká se židovským koloniím, že mezi kolonisty

vládnou neustále spory a hádky. — Celkem jak vci dnes stojí, lze

íci, že vyhlídky židovské kolonisace ve sv. zemi jsou malé.

4. února 1913 zemel arcibiskup vídeský kardinál Fr. X.
Nagl v 58. roce svého vku. Mohutná postava kardinálova nedala
ani tušiti, že na jeho zdraví hlodá zákená nemoc. Do doby kdy
zemelý kardinál byl biskupem v Terste, padá spor o užívání slovanské

ei v liturgii. Biskup Nagl, jenž jinak ml v Terste uprosted tí
riizných národností tžké postavení, slovanské liturgii nepál a písn
proti jejímu užívání zakroil. Tím popudil proti sob Hrvaty, kteí
dokonce nkde — v pamti je dosud aféra v Ricmanje — odpadli

ke schismatu. V posledních letech však spory ty se uklidnily. Nemén
tžké postavení ml i tehdy, když se stal koadjutorem ve Vídni.

Vídeáei oekávali, že nástupcem staikého kardinála Gruše bude
oblíben}', liberální biskup Marschall. To se však nestalo. Liberální

tisk užil této nálady vídeského obyvatelstva k prudkým útokm
proti novému arcibiskupu. Miloa osobní povahou, jež držela rovnováhu
jeho ráznosti, dovedl si však zemelý kardinál získat sympatie lidu

i kléru! Eucharistický sjezd loni slavený ve Vídni byl nejskvlejším

bodem jeho krátké mnosti jako arcibiskupa vídeského. V Terste po-

ítáno jemu hlavn za zásluhu, že dovedl slouiti mšanské strany proti

socialistm, tak že utuchly tam ponkud rejdy irredentistické ; nepátelé
mu za to však vyítají, že podporoval irredentisty! (N. byl Vídeák

!)

*

V olomoucké diecesi letoškem pestává závazek nemasitý^ch
jídel na Bílou sobotu, a to prý nejen po slavnosti vzkíšení, jak

pvodn psáno, nýbrž i na obd. (Na veer zrušena abstinence 27. b.
r. 1912 v pražské provincii, 10. srpna ve vídenské.)

*

Bratr Jaroslava Vrchlického, Bedich Frida, uveejuje
ve „Zvonu" zajímavé a pro budoucí životopisce a kritiky dležité

vzpomínky na mladá léta zvnlého básníka. Vzpomínky jsou

založeny vtšinou na dopisech, jež psal Vrchlický svému strýci farái

a jmenovanému bratru. Patrno z nich, že do semináe vstoupil zcela

dobrovoln a s dobrým úmyslem. Na jeho rozhodnutí psobila rodinná

tradice, pak vychování na fae, kde zvykl spolenosti knžské, zvykl

kesanskému životu i obadm církevním. Povolání knžské zdálo se

mu ideálem a krásny' vzor ušlechtilého knze vidl ve strýci. Obíral

se již tehdy více otázkami literárními než náboženskými, ale víra ml.
„Byl pílišný poctivec — praví bratr — a idealista, aby proti svému
pesvdení vstoupil do semináe." Teprve pozdji dostavily se rozpory.

I ty však byly by se snad urovnaly, kdyby nebylo zevnjších okolností,

které mladého, v literárním svt práv vítzn prorážejícího básníka
vypudily ze semináe. Nebyla by ho odrazila ani špatná kuchyn, na
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kterou •všichni bohoslovci si stžovali, ani ledová zima v ložnicích —
takové „malikosti", jak psal, nebyly by mu kalily život. Protivil se

mu však celý duch tehdejšího života seminárního. V dopisech astji
trpce si stžuje na ustaviný dozor, který konali nejen pedstavení,

ale i vrátný a podomci (..každý podomek je tu vtším pánem než my"),

dozor zvlášt tajný, který se jevil ve form stálého donášení a špiclování,

a to i se strany kolleg. Zdálo se mu to ponížením, jakého jeho pímá
a hrdá povaha nesnesla. Strýc s vystoupením ze semináe souhlasil,

a jak nyní mžeme souditi, bylo na ob strany lépe tak. Co do stížností

na seminá, je v nich jist mnoho pravdy. Ale zlatá stední cesta mezi

mnohem a málem dozoru, a to dle osobních každého zvláštností, jež

by na vše strany vyhovovala, ješt nenalezena a sotva kdy bude na-

lezena; platili to o všech vychovávacích ústavech, platí tím více o se-

mináích. Stane li se v jiných ústavech njaký pehmat, veejnost bud
se o nm nedoví aneb si zcela rozumn pomyslí: no, jsou to mladí

lidé. U seminá práv tm, kteí píliš písný dohled jejich odsuzují,

každá malichernost se vzduje na korrupci a orgii, ímž ovšem nepímo
štve se k dozoru ješt ostejšímu a nezdravému. Ze z podomk vtší

pány nedlají vždy pedstavení, nýbrž také chovanci, jest až píliš

známo. Vrchlický jako dlouholetý tajemník techniky nabyl v tom za-

jisté také více zkušenosti. — Jak v mládí Havlíkov kdysi, tak také

ve Fridov hrálo knžstvo znanou úlohu, a oni nemohli si na n ni-

kterak naíkati.
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Udeck^ a umleck)í.

V Cechách zas jednou pišli na myšlenku dohodnouti se, aby po-
lemiky, zvlášt v novinách, vedly se slušnji, bez osobních urážek

(„Nár. L." vi ,,0. Slovu"). Co tedy se mezi slušnými, nekuli vzd-
lanými lidmi rozumí samo sebou, o tom teba se teprv usnášeti ! A sotva

by to prošlo, nebo mnoho noviná pišlo by tak o chlebíek, V no-

vinách už také se ohradili nkteí, že prý jako to vždycky nejde, roz-

lišovati osobu od vci. Snad nás slavná vláda i zde nkdy porovná.
*

inohra národního divadla brnnského vypravila v únoru s uznání

hodnou péí podzimní pražskou novinku: tíaktovou tragedii „Svatý
Václav" od Frant. Langera. Pešla naším jevištm jen jednou a

snad již zapadne úpln v zapomenutí. Oblíbený pražský host, p. Vojan,

sklidil sice, jak obyejn, za svj dokonalý výkon hluný potlesk, ale

obecenstvo se zejm nudilo. Hra nemá dramatické síly a živosti, píval
strojených asto verš zní s jevišt suše a cize. Fostava národního

našeho svtce a kejanského hrdiny kreslena je dsledn, ale mdle a

nesprávn. Celé jeho kesanství spoívá v tolstojské zásad: „Ne-

odpírej zlému !" a celá jeho tragická vina jest v tom, že proti této

zásad a proti hlasu svdomí chopil se zbran na obranu zem proti

Nnicm. Proto pokládá svou smrt za nutnou a spravedlivou a prese

všechny výstrahy jde k bratrovi, aby se nechal zavraždit . . . Do ne-

možnosti je zkreslena postava jeho matky Drahomíry. Plane zrovna

vášnivou nenávistí proti Václavovi — proto jen, že Václav nechce

pomstíti zbraní jejích krajan, štve pi-oti nmu vladyky i lid a nejvíce

Boleslava. A když dosáhla cíle, jásá pímo a taní nad mrtvolou

synovou . . . Autor „Svatého Václava" je eský žid ; tím se dá leccos

vysvtliti.

Esperanto jako mezislovanský jazyk navrhl poslední

kongres esperantist v Krakov, o jehož usnesení v lé vci referuje

„Swiat Slowiánski" a pipojuje své poznámky. Existuje-li umlý jazyk

pro všechny národy, je škoda asu na tvoení zvláštního jazyka spe-

cieln pro devt národ slovanských — jako se o to pokoušel svého

asu Jungmann nebo r. 1911 Hošek a v poslední dob Josef Konený
z Prahy, jenž vystoupil s novým všeslovanským jazykem, zvaným
„slavina". Kdo zná projekt Hoškv a „slavinu", uvidí, že jest mnohem
snadnjší nauiti se hned esperantu. „Byli jsme — praví redaktor

„Swiatu Sí." — od samého prvopoátku protivníky všech pokus v

o jazyk všeslovanský ; názor, jakoby osudy Slovanstva mly se zlepšiti

pomocí spoleného njakého jazyka, pokládáme pímo za naivnost."

*

Na oslavu jubilea r. 1863 pijata ve Lvov s velikým úspchem
a nadšením nová, vlastenecky zbarvená hra krakovského básníka Jo s.
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Wisniowského „Lei liscie z drzewa" („Padá listí se stromu —
pt slok krvavé písn"), erpající svj dj z nešastných událostí pa-

mátného roku. — K témuž líelu vypsán byl slavnostním komitétem
dramatický konkurs, na nmž první cena 900 K byla udlena vlaste-

necké he Stepána Koraornického „Za Vislu, za Vislu!" —
Slavnostním nadšením ovanuta byla také v Krakov premiéra nového,

dtyaktového dramatu mladého básníka, redaktora umleckého msí-
níku „Museion", Ludvíka Jer. Morstina „Szlakiem legionów".

Drama líí na scén nadšeného ducha oné generace polské, které

„ukazoval Bonaparte, jak má vítziti." Kritika krakovská chválí zejména

dokonalý^ kolorit myšlenkové i citové atmosféry dob}^ a nepopiratelnou

pee poesie.

Jaký duch poíná vládnouti v nkterých vrstvách polské spo-

lenosti, dokazuje zpráva, již podává známý publicista a divadelní

kritik Adam Grzyraala Siedlecki ve „Slovu polském". Každo-

ron v dob vánoní a masopustní dávala se pi nedlních odpoledních

pedstaveních v Krakov populární hra básníka Lucyana Rydla
„Betleem polskie" a vždy bylo divadlo naplnno. Letos však di-

vadelní komise hru zakázala. ..Roli zde hrály — praví kritik — mo-
tivy politické. Upímn polská a náboženským citem ovanuta hra

Rydlova není milým pedstavením pro jisté vrstvy, jež pak uinily

nátlak na komisi divadelní. Ostatn fakt ten není ojedinlý. Když
v letošní sezón chtlo divadlo zahráti „Dziady" pro školní mládež,

komise divadelní ohlásila protest, motivujíc jej tvrzením, že mládež

školní má již dosti Mickiewicze ..."

Kolikrát už bylo v belletrii zneužito biblických látek, zejména

osudii Marie Magdalské! Spisovatelé nedovedou nalézti v nich již ni-

eho nového, proto je šperkují rouháním i pornografií. V poslední dob
uinil tak znovu polský romanopisec — i do eštiny hojn pekládaný
— Gustav Danitowski, jehož román „Marya Magdalena"
musil býti konfiskován. Kreslí obraz smyslnosti a rozpoutaných mrav
starovkého svta a od nho se odrážející postavu Kristovu. Fabule je

prostá: obráceni híšnice Marie Magdaleny. Nkteré kapitoly románu,

otištné díve v rzny'ch asopisech, byly ásten též konfiskovány.

Immunisovány „zásluhou" sociáln demokratického poslance Regera

byly pojaty do celkového knižního vydání, jež však bylo v Krakov
znovu konfiskováno pro adu jiných oddíl, jmenovit za obrazy mrav
svta pohanského Soud krakovský konfiskaci potvrdil. Není ovšem
pochyb}", že román Danilowského objeví se brzy i nás v eském pe-
kladu: konfiskace bude mu nejlepší reklamou . . .

Velikou pozornost i v nmeckém tisku vzbudily „Vzpomínky"
malíe Vojtcha Kossaka, vydané ped vánocemi v nádherné

úprav asi se 100 illustracemi ! Kossak žil u dvora berlínského, proto

byli Nmci zvdavi na jeho názory o císai Vilémovi i o vcech po-

litických. Ale i s ist lidského a literárního stanoviska jsou „Vzpo-
mínky'' zajímavým dokumentem. Slavný poisk}' malí v této veejné
zpovdi prostým, upímným tonem líí svj život od dtství až do po-
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sledních dn; a byl to život bohatý na rznorodé dojmy a city, na
chvíle štstí i hoké hodiny bolesti. Bylo v nm dosti srážek povahy
sociální i morální. Ale vnitní instinkt spolu s vysokým pocitem pí-
slušnosti národní chránil vždy Kossaka na nebezpené cest umlecké
kariéry. Favorisován na dvorech císaských, nesešel nikdy s pímé
cesty, vj^kázané mu poctivým otcem. „Cest" Poláka byla mu dražší než
nejskvlejší perspektiva malíské slávy : nezpronevil se jí ani v Berlín.

Spisovatel Ludvík Stasiak vede od njaké doby v asopisech
i knižn energický boj na obranu starého, geniálního malíe polského,
Víta Stwosze. Pocházel z Krakova, kde se narodil r. 1438 a stal

se znamenitým architektem, inženýrem, malíem, sochaem i mathe-
matikem. Odešel do Nmec, kde vykonal svá monumentální díla: etné
oltáe, náhrobky, sochy a malby pro chrámy i šlechtu a zejména také
císae Maxmiliána. Pracoval zvlášt v Norimberku, kde podle jeho
plánu zbudován i nádherný dóm. V novjší dob šovinistití historici

nmetí bu prohlašovali jej za Nmce, nebo upírali mu nkterá díla

a veškeré zásluhy. A jak obyejn bývá, za Nmci zaal se tento

názor ujímati i v Polsku. — Ludvík Stasiak obhájil nejprve pvod a
díla Stwoszova v knize „Rewindykacye vpiasnoáci naszej"; nyní pak
postoupil dále : tvrdí, že pravé umní v Nmecku zaíná se teprve
píchodem Stwoszovým a že ani v nejvyšším svém rozvoji nemže se

vysvoboditi z jeho vlivu, jakož dosvduje i dílo takového mistra,

jako byl Albrecht Diirer. Diirerovi práv vnoval Stasiak svou nej-

novjší knihu: „Wit Stwosz žródlem natchnien Albrechta
Dtirera" (Krakov 1913). Srovnáním nejhlavnjších dl obou umlc
pomocí etných reprodukcí dokazuje autor, že mistr norimberský nejen
nalezl v pracích Stwoszových (zejména v „Rženci") pramen nadšení
umleckého, ale že je z velké ásti pímo kopíroval a parafrasoval.

Redakcí známého básníka a romanopisce Ant. Langeho vychází
již po nkolik let v nakladatelství Felixe Westa v Brodech sbírka
„Epos", která má, aspo ve výborech, pinésti nejvýznamnjší arci-

díla epické poesie, lidové i umlé, všech dob i národ. Desud bylo
vydáno epos babylonské („Enuma Elis"), epos egyptské („Klechez",
„Romanzero", „Pen-Ta-Ur"), dva svazky eposu indického („Ra-
mayana" a „Mabábárata") a nyní konen jako pátý svazek Homerova
„Iliada" v pekladu St Mleczki a P. Popiela; v druhé ásti jsou
ukázky rozmanitých pekladatel Homera od stol. XVI. až do poslední
doby, od Kochanowského pes Julia Síowackého až do Lucyana Rydla.
— Celá sbírka je zamýšlena na veliké rozmry a nemže býti v do-

hledné dob ani ukonena. Z eských epických básní má v programu:
Rukopis královédvorský, básn Julia Zeyra a Svatopluka echa.

»

„Dm souasné literatury (ruské) pustne," praví kritik Ruských
Vdomostí, odjíždjí z nho ješt mladí spisovatelé, nebo zstávají
v nm jako „živé mrtvoly"; za živa pohbeni. Již roku 1907 kritik

D. V. Filosof psal o „konci Gorkého", kdysi tak proslaveného, jejž

zahubily nebývalý úspch a nepromyšlený socialismus, který zaal šíiti

Hlídka. 16
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svými povídkami i dramaty. A M. Gorkij byl „za živa pohben" a

by dával sebe více známek života, nic to nepomáhá, tenástvo se od

nho odklonilo, jméno Gorkého vybledlo. Týž osud stihl pozdji druhého

„koryfeje" souasné literatury, Leonida Andrejeva. Po hluném
úspchu, jakému se tšily jeho povídky v letech 1902— 10, kolem
nho utvoil se mrtvý kruh, dlící jej od tenáe, jenž nerozuml
jeho dramatm „Ca r u-Hladu", „Anathem", „Okeanu" a

románu „Saska Žegujev". Nynjší tenástvo se stydí, že se dalo

voditi za nos hrzo-dsnými pízraky tohoto spisovatele, jimž se už

L. Tolstoj — smál. Pravou sensaci kdysi vzbudil Fedor Sologub
svým „Drobným bsem", ale nyní vyerpav veškeren obsah svého

básnického svta, své dva motivy : popírání svta i pízraky erotické

fantasie, octl se v uzaveném kruhu jednotvárnosti a opakování se

v prose i ve verších. A když ctitelé jeho umleckého talentu nechtli

ješt viti, že by se byl vyerpal, zaal je autor sám pesvdovati
tím, že psal vci jako na schvál na dobro slabé, až smšné ve své

malichernosti, jako hrub tendenní divadelní kus „Meta-pobdi-
tlnica", smšn slabé „Navji ary" a nudný, ošklivý román
„Slašce jada" o bosých dvátkách a sentimentálních chlapcích. —
„Knihu odjíždjících" zdobí již také kdysi neob3^ejn populární autor

román se socialistickým nádechem a proslulý^ch ,.Zápisek lékao-
vých" V. Veresajev. Jeho poslední román „K žizni" (1910)

a nové „zápisky lékae", jenž osobn vidl a prožil hrzy rusko-

japonské války, prošly tém nepovšimnuty, a autor nyní obírá se

ímsi na zpsob kritiky, napsav studii „Živaja žizu" o Dostojevském

a Lvu Tolstém, i pekladem verš starých klassik. — M. Arey-
bašev, jenž svým smutn proslulým „Saninem" stal se otcem ruské

pornografické literatury, románem „U poslední áry" ukázal píznaky
nedostatku tvrí síly umlecké. Opakuje se. — Na dobro tendenní,

bez života i umleckých obraz je novella ,.Jáma" od AI. Sv. Ku-
prina, která zárove se sentimentáln rozbedlou a falešn sladkavou

povídkou „Granátový náramek" jest osudným zjevem nevyhnu
telného konce spisovatele. Již jeho tvrdošíjn opakující se pokusy
dotknouti se sentimentálních strun srdce tenáova thematy o šlechet-

nosti duše lidské, nadarmo hynoucí, jeho sentimetalní prostitutky, jeho

pijani, filosofující se slzou v oku, jeho falešn zvuící požehnání cit-

livým duším — svdí o nedostatku umleckých sil. Falešn znjí
také sentimentální rulady Jevg. Girikova v román „Izgnanije"
pokrokové mládeži ruské, svdící o umleckém padlku. . . . Pustne

dra literatury ruské a eká na nové píchozí. . . „Všecky dívjší
modly povaleny, nové se nezrodily."

Ka tenáském trhu ruském nyní mají pevahu romány pí. AI.

Verbické, o níž jsme mluvili pedešle. K-^raány ty svdí o úplném
nedostatku literárního, neku umleckého vkusu, jsou prosákly „špi-

navým sádlem pohlavním", pes to však jsou hodn rozšíeny. Sláva

Verbické nedá však spáti spisovatelm podobného rázu, jako je Verbická.

1 nalezl se „silák" ruské literatury, jenž chce miti síly své s paní
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Verbickou. Je to také už u nás peklady známý spisovatel VI.

Lenskij, jenž vydal nedávno román „Píse krve", napsaný podle

receptu Verbické. Je to vlastn „píse tla": Lenskij kráí špmavými
stezkami ve své umlecké analysi pohlavních otázek. Do popedí
vystupuje opt pornografie, neznající citu míry. Lidé tu kresleni jako

neistá zvíata, žijící pouze pudem a vzbuzují jen odpor. „Jest na
ase", praví kritik AI. Ožigov, „boykotovati tuto hnusnou literaturu".

Mnoho se v posledním roce mluvilo o „tlustém" asopise „Zavty"
a uveejnném v nm román V. Ro pš inov „To, eho nebylo".
V. Ropšin už díve svou povídkou „Ko blédnyj", také u nás

známou, strhl s výše nkteré hrdiny t. zv. osvoboditelného hnutí

1904— 1906, v novém pak román ješt ráznji odhalil slabé stránky

doby té i jejích hrdinv. Autor sám súastnil se hnutí toho, bystrým
zrakem dobe poznal stinné i svtlé stránky jeho i snaží se je vylíiti

objektivn, stav tu v popedí základní otázky spojené s bojem za

ideály národní. Hrdina románu, revolucioná Bolotov, pedkládá stou-

pencm názor terroristických hroznou otázku o pravé jednoho lovka
na život druhého, a je to kdokoliv. „Pro já zavraždil-li jsem Slezkina

(dstojníka etnického), jsem — hrdina, a pro on, kdybym obsil,

b}^! by niema? I nenachází nejen Bolotov ospravedlnní pro terror

a vraždy; nýbrž také jiní terroristé, k nimž se obrací se svou pochyb-
ností o právu lovka na život druhého, nosí v duši neuvdomlé
odsouzení prostedk, jež zvolili k dosažení svobody. A vbec celý

román je — tragedií lovka, jenž pracoval pro jeden cíl, a najednou

zaal pochybovati i o cíli i o prostedcích dosažení jeho. Takové „roz-

vnení" hnutí 1904—1906 nelíbilo se mnohým radikálním spolupra-

covníkm „Za vtu", kteí vystoupili spolen proti tomu, by v tom
asopise, kde oni pracují, byl uveejován román Ropšinv. Ale re-

dakce nevyhovla skupin rozdurdných spisovatel, „pátel svého

smru", uznávajíc, že by nebylo správno umlovati hlas „stoupence

téhož smru", který však se odvažuje smr ten podrobiti kritice a

ukázati jeho slabiny. ... V" témž liberálním asopise mladý spisovatel

K. Trenv v trojaktovce „Dorogin o vi" zbavil slavozáe intelligenci

liberální, jež ztratila víru, duši a smysl svého života.

Boj s pornografickou literaturou mže se vykázati

pece njakými úspchy — zatím aspo v Nmecku, kde pornografie
' kvetla velmi bujn a zaplavovala ostatní trh. Bhem posledních dvou

let zmenšil se knihkupeck}'^ obrat s notorickou pornografií o 15 mili-

on marek. Snížil se rovnž poet náklad : kdežto v roce 1906 n-
které z tch útvor byly vydán}' v potu pl milionu exemplá —
v minulém roce nejvtší v tom oboru náklad nepevýšil 10.000. U nás

za to zakládají se nové „Erotické edice" a pod.

Boj ovšem nutno rozšíiti též na jiné zjevy než pouze literární.

Je tu na p. divadlo, které ím umletji se praesentuje, tím zne-

mravnlejší bývá. Jsou tu veejné tanení zábavy, kino atd. Ve Francii

a Nmecku vyskytly se návrhy na odchov lidí zcela dle dobytích

16*
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zvyk. Tam jednotlivec jakýsi uinil takovou závt, která však soudem
nebyla uznána, v Nmecku dokonce jakási spolenost se tím zabývá
(Mittgartbund s hlavním sídlem Haubinda v Sachsen-Meiningen, kterýžto

stát nejvíce brojí proti jesuitm). Stydno o tom psáti, avšak zpravodajská

povinnost káže.

Professor paížské Sorbonny Jules Martha nalezl klí ku
porozumní textm etrurským, hojn dochovaným, jež však
zstávaly jazykozpytcm až dosud nesrozumitelný, lieený professor

dovozuje, že jazyk etrurský jest píbuzný maarštin, finštin a jazykm
sourodým. Na základ slovníku a mluvnice zmínných jazyk podal

v jednom z loských sezení Akadamie (Nápis) peklad nkolika text,
jež zárove analysoval a vykládal, na p. soudního nálezu, porady
brané s bohem léivým a odpovdi boha, pak modlitebního obadu pi
satku a j. Pro píští sezení slíbil peklady další.

Divadel (stálých) má Francie 596, Itálie 544, Anglie 372, N-
mecko 364, Španlsko 228, Rakousko 216, Rusko 149, Srbsko mlo
ted" 18. Vydržování náleží bu mstm (Kolín nad Rýnem piplácí na
svá dv divadla 659.0001), panovníkm a vládám i soukromým spo-

lenostem. Císa rakouský platí na vid. operu 600 tisíc K, na dvorní

divadlo 400 tisíc K a píspvky na divadla pražská i peštská. Císa
nmecký platí na operu 900 tisíc m., na divadlo 400 tisíc m., bavorský
regent na ob divadla mnichovská 600 m., saský král na drážanskou
operu 400 tisíc m. Francouzská vláda platí na 4 paížská divadla pes
1500 tisíc fr. V Itálii pispívají na divadlo krom obcí též nakladatelé,

petrohradská a moskevská divadla vydržuje car. Zdali duševny výtžek
tmto ohromným nákladm jest pimený, kdož by nepochyboval?

*

Vídeská musea navštívilo r. 1910 695 tisíc, 1911 653 tisíc.

1912 777 tisíc lidí, jen v záí o sjezde eucharistickém asi o 100 tisíc

víc než jindy.
*.

Jak se mže vyrobiti prognathismus (vynlá elist), ukazuje

známý jesuita Wasmann (ve Stimmen aus M. Laach 1913, 2) na homo
mousteriensis Hauseri, na lebce nalezené 1908 v Le Moustier (údolí

Vezre, depart. Doráogne) O. Hauserem, jež pes veškeru pozornost

roztíštna a prof. Klaatschem z Vratislav slepena a jím za nový
doklad typu lebky Neandertalské, též od Klaatsche rekonstruované,

uvádna. Byl by to vytoužen}'- homo primigenius, pechodní len mezi

tertierní opicí a nynjším lovkem aneb zástupce vývojového lovka
z Klaatschových „praprimát", z nichž vyšla prý jednak lovkoopice,
jednak lovk. Královské museum berlínské koupilo, akoli znalci již

koncem r. 1908 poukazovali na chybnou rekonstrukci, od O. Hausera
2 kostry, homo mousteriensis a homo aurignacensis za 100 tisíc m.
Chyba rekonstrukce, jež ani v druhém vydání nebyla ádn opravena,

záležela v tom, že Klaatsch spodní elisti, jež nalezena oddlena, do
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píslušné jamky ádn „nezapasoval", tak že ovsem hodn vynívala
a docela dobe pedstavovala hledaný typ pithekoidní ; zavinna byla

pak chyba ta píliš velkou dávkou lepidla, plastellinu. Po tetí rekon-

strukci, provedené za uené assistence v Berlin od Dra Schuchharta
objevil se místo chrupu australského zcela obyejný typ anglický;

nadoní nádory jsou nyní ješt menší než u nynjší lebky australské,

oní dlky díve zvíecké odstranním plastellinu hodn zmenšeny a

elisti (33 zub, 1 z nich mléný, jest prý to lebka mladíka 15— 16
letého 1) ukazují prognathismus v Anglii na p. i nyní dosti astý. Za-

jímavo jest, že i pi této rekonstrukci chtli nkteí z komise, aby se

elisti nechaly aspo o 1 cm. vynívati !1 (lovk by nevil, že vda
si mže tak poínati, kdyby rekonstruktér [Schuchhart] sám toho ne-

vypravoval.) Virchow, Waldeyer a Kallius však se tomu opeli, shle-

dávajíce samosrozumitelným, že mají zasazeny býti, kde byly za živa,

a kam patí. — Tak tedy má museum za tch 100.000 marek aspo
pkné zuby, pkný chrup, jenž jinak bývá lacinší.

Od 15. do 23. íjna loského roku zasedala v Paíži mezinárodní
konference pro urování j ednotného asu hodinového,
jehož oznamování jednotlivým místm v rzných zemích a státech má
se díti z Paíže o plnoci, kteráž hodina jest oznaena nulou (nové

hodiny budou dliti den nikoliv na 2 X 12, nýbrž na 24 jednotek), ze

San Fernanda v Brasilii o druhé hod. s plnoci, z Arlingtonu (Spoj.

státy am.) o tetí hodin, z Mogadiscia (v zemi Soraál) a z Manily
o 4. hod., z Timbuktu o 6. hod., z Paíže opt o 10. hod., z Nord-
deichu (Nm.) o 12. hod. (v poledne), ze San Fernanda o 16. hod.,

z Massauahu o 18. hod., ze San Franciska o 20 hod., pokud nepi-
hlásí se ješt jiné stanice.

Dle usnesení této mezinárodní hodinové konference má se zíditi

v Paíži ústedna, která bude bdíti jak nad správným oznamováním
hodin lodím, nalézajícím se na širém moi, tak i nad sdílením radio-

grafických znaek, vysílaných k úelm vdeckým. Za tou píinou
budou rzné observatoe a píbuzné ústavy pedkládati této ústedn
svá pozorování, získaná pomocí svých bezdrátových stanic, dle kterýchž
údaj bude pak urena doba denní a sdlí se s Eifelóvy vže nebo ze

stanic již oznaených celému svtu.
Zamýšlí se dále zíditi mezinárodní úad pro úely meteorologické,

pak ústednu pro bádání a studium bezdrátové telegrafie (k tomuto
úelu dal Dr. Goldschmidt v Bruselu svou bezdrátovou stanici již k dis-

posici a vedle toho 25 000 frank ku hrazení výloh s prvními pokusy).
Dle stanov, vypracovaných zvláštní komisí, jež mají dle usnesení

londýnského kongresu o bezdr. telegrafii z ervna loského roku vejíti

v platnost dne 1. ervence 1913, má se díti oznamování hodin s náležitou

energií a tak pesn, aby se jím vyhovlo také požadavkm pro
plavbu lodí.

Pro meteorologické a seismografické úely a pi mení magne-
tismu zem jest urena pesnost v mezích jedné poloviny vteiny. 2e-
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leznice a soukromé osoby, pokud budou chtít využitkovati vysílání

hodinových znaek, mají své pístroje upraviti dle energie a peánosti,

s jakou budou znaky podávány. Správy telegrafních úad musí za-

vésti zvláštní asovou službu, aby mohly své hodiny dle jednotné doby

upraviti ; vedle toho musí se postarati o pesné sprostedkování asu
jednotlivým stanicím a to jednoduchým signálem v uritou hodinu,

pokud každá stanice neobdrží dotynou zprávu zvláš.

Má se zíditi mezinárodní hodinová komise, do které každý
z úastnných stát vyšle svého zástupce. Komise tato zídí opt mezi-

národní hodinovou kancelá v Paíži, kteréž budou se sdlovati vše-

obecná urení asu a sice jednotlivými ústednami ; tato kancelá urí
pak pesn dobu denní podle výsledk pozorování, která jí dojdou

z jednotlivých observatoí.

Zasílánjr budou též meteorologické zprávy uritým stanicím, jak

na souši, tak i na moi, odkudž budou podávány meteorologickým

ústednám, pi emž budou zvláš studovány meteorologické zmny se

zením k jejich úinkm na bezdrátovou telegrafii. Cleny komise budou
meteorologové a odborníci v bezclr. telegrafii, kteí v nejbližším sezení

podají návrh, aby poet stanic, které pijímají zprávy z Eiffelovy vže,
byl co nejvíce rozmnožen a aby bezdrátová stanice v Bruselu, která

se dohotovuje, spolupracovala na pozorování vlivu povtrnostních na

bezdrátovou telegrafii. Bude též žádoucno, aby v nejkratší dob byly

všecky lodi opateny pístroji pro radiotelegrafii, aby mohly znaky
hodinové pijmouti ; konference bude též pihlížeti k tomu, aby získala

zájem oficielních míst pro tato bádání, jichž výsledek je penesmírn
dležitý jak pro teorii, tak i pro rozšíení bezdrátové telegra-fie.

Mezinárodní komisí pro urování a pro kontrolu váhy jednot-
livých prvk pro rok 1913 byla vydána následující tabulka

hodnot atomov3'ch (ísla v závorkách udávají váhu dívjší)

:

Ag stíbrol07-88, AI =^ aluminium 27' 1, Ar = argon 3988 (39 9),

As =;— arsen 74*96, Au — zlato 197"6, B bor li'— , Ba — barium

137-37, Be:^ beryllium 9-1, Bi vismut 208—, Br ^ brom 79-92,

C - uhlík 12-—, Ca - kalcium 40 07 (40-09), Cd - kadnium 112-40,

Ce ^^^ cerium 140-25, Cl - chlor 35-46, Co - kobalt 58-97, Cr - chrom
52-— , Cs ^= caesium 132-81, Cu --m 63-57, Dy : dysprosium 1025,
Er erbium 167-7 (167-4), Eu ^^ europium 152-— , F fluor 19-—,

Fe železo 55-84 (55-85), G-a -= galliura 699, Gd gadolinium 1573,
Ge germanium 72-5, H ^ vodik 1008, He : helium .399 14-60). Hg :

rtu 2006 (200-—),Ho holmium 163-5 (nový prvek), In indium 114-8.

Ir : iridium 191*1, J ^ jod 12692, K - kaUum 39-10. Kr ^- krypton
82-92 (83-—), La lathan 139-—, Li - lithium 6 94 (7-—), Lu
lutetium 174-— , Mg magnesium 24-32, Mn ^ mangan 54-93, Mo -=

molybden 96-— . N dusík 14 01, Na - natrium 23-— , Nb - niobium

93o, Nd neodymium 144-3, Ne- neon 20-2 (20-—), Ni nikl

5868 (56-68), Nt niton - radiová emanace 2224 (nový

prvek), O kyslík 16-—, Os osmium 190-9, P - fosfor 31 04 (31-—),
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Pb ------ olovo 207*10, Pd - paladium 106"7, Pr --=^ praseodymium 1406,
Pt =^ platina 195-2 (195-—), Ra ^ radium 226*4, Rb -^ rubidium 8545,
Rh 102-9, Ru rutenium 10r7, S ^ síra 32-07, Sb --- antimon 1202,
Se ^— skandiura 44-1, Se selen 79*2, Sm ^ samarium 150 4 Sn —
cín 119-—, Sr ^ strontium 87-63 (87-62), Ta - tantal 181-5 {181-—),

Tb - terbium 159-2, Te - tellur 127-5. Th -- thorium 232-4, Ti --^

titan 48'1, TI ^^ thallium 168 5, U ^^ uran 238-50, V = vanadium
51-— (51-2), W^-volfram 184-—, X - xenon 130-2 (130-7), Y =
yttrium 89-— , Yb Zb =^ ytterbium (neoytterbium) 172-— , Zn = zink

65-37, Zr = zirkonium 90-6. (Tento zajisté velice zábavný kousek
tení sloužiž „starším studentm" — tenám, kteí na cbemii vzpo-
mínají, za doklad, co jim nebo emu oni tebdá ušli

!)
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Uschovatelskjí.

V ruském vychovatelském „Vstníku vospitanija" uveejnil

N. Smirnov zajímavý lánek o pomru „esthetického i nábožen-
ského výchovu," všímaje si hlavn praktické stránky otázky. Vy-
chází se zásady, že teba dti piucovati, aby si zamilovaly krásu, ne

z knih, ne návštvou museí a galerií, ne cestováním do ciziny, n3'^brž

aktivním pozorováním krásných forem v okolní pírod, života v roz-

manitých jeho projevech a zvlášt lidského života v bohatých projevech

hrdinství, mravních in, velikomyslnosti, lásky u lidí, dtem blízkých.

„Mezi blízkými nám prameny krá^y", praví dále spisovatel, „jest také

náboženství s jeho kultem — bohoslužbou, — pramen tak blízký a bohatý,

že ignorování jeho v esthetickém vychování dítek sotva mže býti

ospravedlnno. Náboženství, náboženské motivy innosti, náboženská
tvorba v kulturních djinách zaujímají neobyejn v3'pouklé místo. Jimi se

osvtlují nejrozmanitjší stránky života rzn3'^ch kmen. Zvlášt v dalekjxh

dobách náboženský zájem ovládal lidi . . . starovký lovk cítil se pu-

zena, aby všecko nejlepší odevzdal Bohu. Již sám pojem Božstva splýval

druhdy s pojmem nejvyšší krásy" ...au nkterých národu, na p.
u žid, „veškera innost výhradn byla vnována Bohu, vzbuzována
jsouc náboženskými motivy a majíc za úel náboženské poteby lidu.

Psychologicky je to zcela pochopitelno . . . Nejvyššímu, s ím spojeno

naše vlastní bytí, nemžeme-li oddati sebe samy, dáváme ze svého nej-

lepší, nejkrásnjší. Proto nejlepší plody umní i samo umní vzniklo

z náboženských pohnutek, rozvíjelo se z náboženských koen, toilo

se kolem nábožensk3'^ch zájm .. . Takový jest faktický svazek
krásy (v umní) s náboženstvím" se stanoviska historick ého.

„Psychologie nábožnosti zstala v podstat nezmnna a vše

to, co po staletí vychovávalo cit náboženský, ani te nepestalo

existovati." Snad „celá ada motiv, vzbuzujících náboženské emoce
u polodivokých národ, nemá pro nás takového významu . . . pole

náboženského života se oišuje" . . . Ale „vdomí idealnosti naší pi-

rozenosti, nekonenosti morálních možností a zárove urážlivé reální

obraezenosti nevyhnuteln zármutkem napluje ducha našeho ... a nutí

nás viti, že reáln existuje toto veliké ideální. Prese všechen mohutný
vzrst naší moci nad pírodou pocit bezvýminené závislosti vede naši

mysl i vli k tomuto Nekonen velikému, abychom nalezli oporu pro

mysl a váhající vli. A zárove neumírající cit vlastní osamlosti a du-

chovní nízkosti práv tak, jako díve, rodí v nás touhu po spojení

s Nebeským i touhu po v3''koupení ... po výkupné obti. Konen
toto neobsáhle veliké, vznešenjší, než naše pedstav}' o nm, to všudy-
pítomné tajemství, dávající o sob vdti v každém atomu, v každém
tlukotu naší vlastní tepny — vzbuzuje i v nás, jako v oby^vatelích

starovku, cit zbožnosti a úplné oddanosti ... a ni}^, nadšeni živou
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náladou, snažíme se jako díve dáti Bohu svému nejlepší, co máme.
Také my, jako pedkové naši, z kameni stavíme velebné chrámy,

zdobíme jejich stny pracemi nejlepších mistríi šttce, naplujeme
jejich klenby hymny, démanty zdobíme posvátná roucha, lijeme zvony,

by také chladný kov zazvuel své vzdušné písn našema Bohu . . .

A nad to stavíme v srdci svém tajemné oltáe i chrámy Bohu, v nichž

zní zvon z nejlepšího kovu . . . Zvon ten je život náš s jeho vznty
k dobru a svrlu, s jeho tvoivou silou, rodící krásu v projevech naší

mysli, vile, citu . . . ím hlubší jsou naše mysl, vle i cit, tím rozma-

nitjší a složitjší jsou projevy naší náb)ženské t^^orb}^, tím boh\tší je

symbolika našeho kultu a tím rozmanitjší jsou naše symboly. A so uhru
všeho, ímjevísenáboženskýživot— obady, symbolická
znamení a úkony, všecko bohoslužebné zaízení, to, co
jmenujeme kultem, a potom to, ím se vbuzujevšeckoto,
samo prožívání náboženského charakteru — všecko to

jest onen blízký aneobyejn bohat}^ pramen estheti-
ckých vnm, jenž má býti upoteben zárove s jinými
prostedky esthetického vychování "

Má-li vychování vbec z dítte vychovati lovka, má esthe-
tické vychování tytéž cíle, jinak nemá smyslu. Krása psobí na
duši ušlechfujícím zpsobem, jako výraz harmonie mezi ideou a formou
— vede k dokonalosti. Ale teba, aby vlastnost krásna byla ocenna
se stanoviska ídících cíl vychování a upotebena jako mohutný factor

rozvoje. I tehdy, uíme-li dít pozorovati esthetické v pírod, máme
hledti, by dít ucítilo krásu a prožilo zvláštní dojem dokonalosti. „Tím
v^^znamnjší, cennjší s vychovatelského stanoviska jsou projevy krásy

. . . duchovní lidské pirozenosti, splývá-li esthetické a ethické v ne-

rozdílné harmonii. A práv všecka opravdu lidská prožívání, mní
nositele jich v nco více, než je nositel — v živého tvrce krásy

vyššího typu. Náboženská prožívání úpln sem patí. Nejen subjektivn,

individuálním vdomím cení se neobyejn vysoko, nýbrž tato stránka

jejich — samocennost pro lovka — nevyhnuteln se jeví též obje-

ktivn . . . Pozorování modlícího se lidu, pohled na písné, soustedné
tváe, prožívající vysoké nálady — to jest už sama o sob estheticky

vychovávací podívaná . . . Ve vznešených prožíváních, v dojemné mo-
dlitb nebo v náboženském nadšení máme ped sebou práv onen dotek

vné pravdy, o nmž vnluví básník (AI. Tolstoj). Zde není krása

v barvách na plátn, ani v bezduší chladného mramoru, ped vámi je

živá, tvrí krása, vtlující se v ple i krev. A nic tak mocn ne-

psobí na nás, jako píklad. A nic, nijaká slova, abstraktní úvahy
nedovedou vštípiti v nás vznešenou víru v dstojnost lovka, jako

toto pozorování krásy lidského ducha . . . Nejvyšší formy esthetického

vždycky obsahují vyšší obsah, a mravní, a náboženský . .
."

„Ale jest-íi tak dležito pozorovati objektivní vtlení krásy,

ješt dležitjší jest bezprostedn osobní prožívání okamžik duchovní
tvorb}' . . . dává nám pocítiti naši vlastní hodnotu, naši osobní du-

chovní velebnost a krásu . . . povznáší nás vysoko nad nepknou sku-
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tenost všednosti života . . . povzbuzuje k ustavinému zdokonalování

vtlení krásy v život vlastního já. Zde uíme se poznávati sebe jako

lidi, svou dstojnost nad zvíaty . . . býti nositeli ideál a tvrci
ideálního."

„Zdá se mi, že v projevech náboženského života stýkáme se

8 nejpístupnjší formou ideálních prožívání ... I do nejlepšího divadla

jdeme vtším dílem proto, abychom se pobavili. Naše osobnost jen pas-

sivn oddává se zde kouzlm krásna, ale ke zdraví duše tak nevy-

hnuteln dležitá jest samostatná, aktivní tvorba. Zatím do chrámu
chodíme po výtce, abychom se modlili, pro náladu, a tam vdom
hledáme a úmysln tvoíme vhodné pomry pro taková prožívání."

„Všecko, co jsem ekl, možno íci slovy Kristovými: „Nebrate
dtem pijíti ke mn!" Smysl slov tch bude takový: Nezavírejte
ped dtmi dvée chrámu; a tam jdou, vidí a slyší vše,

co se tam koná, i a v prožívání uritých nálad obo-
hacují ducha svého lidským obsaherp. A je to tak,

protože toho vyžaduje prospch esthetického vycho-
vání! V tomto oboru nábožensko esthetického vychování stojí vei na-

nejvýše nenormáln a asto dtem pipadá napravovati chyby rodi.
Dti asto se vychovávají — pod vlivem církvi nepátelského uení L,

N. Tolstého — nejen vn všech nábožeuskj^-ch pedstav, n^^brž vdom
se jim vštpuje nenávist ke všemu, co spojeno s náboženským oborem.

Neteba mluviti, že potom v esthetickém smyslu všechen obor krásy

náboženského kultu pichází na zmar zcela beze stopy, a bezprostední

dtské vdomí cítí zde faleš ...I je líto tch dítek, jež fana-
tická nenávist k církvi nepouští tam, kde jest rozlito
tolik krásy a poesie... Náboženská prožívání jsou —
hodnoty, po nichž se stýská duši, jsou — dobra, jež pod-
statn náležejí duchu lidskému a iní lovka lovkem.
Náboženství a náboženská prožívání s takových hledisk mohou býti

ocenna jist o nic níže, než vynálezy vd . . . Soiva kdo bude po-

pírati vznešenost takových náboženských prožívání, jako je cit ucti-

vosti k Božstvu, pohnutí ped Jeho velebou, lásky k Nmu jako pvodci
všeho, co existuje, jako uskutennému ideálu. Jsout to — výhradn
prožívání lovkova. Rozšiují obsah jeho duševní innosti a povznášejí,

ušlechují i osvcují ho."

Pokusy umleckovýchovné, jež v reformních snahách škol-

ských nyní vystupují v popedí, jak obyejn asi vlivem jistých za-

ujatých osobností, teba posuzovati nejen s hlediska ideálního formalismu,

nýbrž také dle reálných pomr psychologických a sociologických, aby
z kreslení, malování, m od ello vání atd. —-tebas dle pí-
rod}^, nevyvinul se jednostranný sport, a to daleko ne tak

užitený, jako je skutený sport. Dtská psychologie ukazuje, že

školní dít i ješt delší dobu po 10. roce vku pro technickou
a formální stránku, po píp. krásu nemá žádného sm3^slu —
ne docela stejn, ale podobn jako prostý lovk, v tom smru ne-
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vzdlaný, tebas jinak setlý a uvdomlý. Posuzuje obrazy jen dle
obsahu, námtu, jejž pedvádjí ; nanejvýš ješt dle pestrýcb nápadných
nebo píjemných barev a protiv, ale to opt ne jako výtvor umlcv,
nýbrž pokud jsou to barvy (známého nebo vysnného) pedmtu.
Osvduje se tu prastaré Aristotelovo, že nápodoba (koen umní) se

nám líbí, protože ukazuje, co to jest. Nynjší snaha, by dti byly

vzdlávány i v plastice estheticky nazírati a cítiti, má, jak dí Meumann
ve své experimentní paedagogice, svoji pirozenou hranici na onom
pirozeném úkaze, že (dle zkoušek M.) pro dít obecné školy
vtší ást vlastního umní v lom smyslu, jak jej má reforma

na zeteli, vbec neexistuje. Pitme k tomu prminé, ne-

interesované obecenstvo, tedy lze íci, že 80—90% lidstva na díla

výtvarného umní estheticky asi nepohlíží; a z tch ostatních 20—10%
ješt velká ást, podle škol a smr, si docela neestheticky „mazaniny"
vespolek hází na hlavu.

Nuže, proto teba dít k esthetickému názoru vésti a cviiti, aby
se „umly na to koukat." Ale pro? Co znamená tento výcvik, i kdyby
se dostavil, jakože nedostaví, ve výchov? Co pro povahu lovka?
Co znamená sociologicky? Co hospodásky? Jaká škoda pro jedince

nebo pro spolenost, nebude-li toho? Hlásá-li se návrat k pírod,
jsou k tomu jist jiné a lepší cesty, než toto piplání jejích kopií. Má-li

se cviiti smysl pro úhlednou úpravu na p. písma, kresby a pod.,

jsou opt jiné prostedky dostatené a rozhodn úelnjší (srv. staré,

tebas neziaté asy !), než tyto, které se nyní tak zdrazují. Kde se

vyskytne zvláštní umlecká vloha, budiž ovšem podporována a pstna,
ale celek školský budiž jednostranností takových ušeten.

*

Zkusná škola mnichovská, jež jest nyní v tetím roce,

stanovila si úkolem svého vzdlání: vdti tolik, kolik jest
potebí k porozumní svta, ve kterém žijeme, a minu-
losti, ze které tento svt vzešel; míti vli a schopnost,
toto porozumní ve služb bližního osvdovati. Žádá pak:

jednotnou školu pro veškero obyvatelstvo od 3.— 14. roku; vyšší školy

14.— 19. roku (gymnasium, reálné gymnasium, vyšší realku, odborné

školy); zrušení uitelských ústav a vzdlání uitelstva ve jmenova-

ných vyšších školách s následujícím studiem psychologie a paedagogiky
(tedy nikoli t. z. akademické studium, nýbrž jen tuto ást jeho); zru-

šení pstounek a ustanovení uitelstva i v zahrádkách ; každému uiteli

dv tídy a v každé tíd dva uitele (pro odbory djepisné a pírod-

nické) ; v tídách od zahrádky až do vyšších škol stejný asi poet
chlapc a dvat.

O pohlavním pouování mládeže pednášel mnichovský léka
Dr. Grassmann ve školní komisi lékaského svazu, tedy ped odborníky,

podobné zásady, jaké naši katolití vychovatelé zastávají, že totiž má
býti osobní, individuelní a pedevším v rodin, ovšem odborníky po-

uené, se vykonávati. O školním pouování, po kterém se u nás
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V liberálnických kruzích volá, praví Gr.: Ze školy zavrhuji vSechna
opatení pro pímé pohlavní pouování, pokud mají povahu závaznou
a individualisování vyluují. — Za hlavní prostedky má otužování tla
u mládeže a péi o mládež ve všech smrech, tedy také v pstní
mravnosti u dosplých, vdomí sociální povinnosti, že každ}'^ má býti

zdráv atd.

Individuelní pouování ovsem svdilo by m. j. také zppvdníkovi.
Ale zíanatisované liberálnictví a socialismus ve své zaslepenosti íhá
tu zákenicky na každé slovo katechetovo a tím více ve zpovdnici,

nveejiluje všechno, co nkteré hloupé nebo zkažené dcko pekroutí,

a tím arci na velkou škodu i své mládeže tento díiležitý výchovný
protedek znemožiíiije ; by i skoro všechny takové processy konily
vítzstvím katechetii (neb uitel), pece každý si rozmyslí, vydávati

se takovému lotrovství za koist. Socialisté, jimž nedávno n-
mecký' (eský ne, kdež pak !) svaz uitel severomoravsk^^^ch veejn
ekl, že dti jejich jsou nejhorší a že psobení školy soustavn pod-

rývají, b}" si uspoili mnoho tch svých nemocenských a invalidních

podpor, kdyby tak hloup a zlom3^sln nemaili práce duchovenstva a

svdomitého uitelstva na svých dtech

!

Pro mladistvé zloince zavádí se všude zákonodárství vý-

jimené, jednak z úvahy, že píetnost pece ješi nemže býti tak

vysoko stavna, jednak proto, že obyejné tresty by je spíše pokazily

než napravily (spolenost spoluvzv atd.). Nejdále jde nejnovjší

zákon belgieký^, který všechny zloince pod 16 let vyjímá
z pravomoci soudv obyejných a je pidlaje zvláštním soudcm mla-
distvých a všechny možné tresty pro n stanoví jen v opateních vý-

chovných, nikoli trestních ve vlastním smyslu, tedy pouze dtku,
vrácení rodin, pikázání výchovnému spolku neb ústavu a pod. Jinde

používá se tohoto zpsobu jen v pípadech, ve kterých soudcové od
nho slibují si lepší vj^sledky; zdali se belgická methoda lépe osvdí,
kdož ví?

*

Ve Francii hledají pouení z procesu s lupii, kteí pepa-
dají automobily. Pedevším sáhli k zavrhovanému prostedku : nkolik
bandit bylo odsouzeno k smrti provazem. A nyní se pedstihují uva-

žováním : Kdo, co, kde . . . Publikum oekávalo požitek, bylo pipra-
veno na výbuch zášti proti civilisaci, ale shledalo zcela obyejné výmluvy
vinník : to nebyli hrdinové a la Hernani, Vautrin, jací jsou známi
z dramatu Hugova a z románu Balzacova. Vtšina bandit jsou mladí
lidé, kteí pece požívali dobrodiní nejmodernjšího výchovu! Starý

zlodj má asto omluvu zloinu — bídu, z níž ho nedovedla vyrvati

ani upímná touha po práci. Mladému zloinci však schází i tato dobrá
vle, on si vybral zlo, jako jiní volí si stav, emeslo. Starý, o svj
klid pelivý Fontenelle, stoletý (f 1757) egoista, íkával, že má-li
v hrsti plno pravd, chrání se ji otevíti. Moderní filosofové a vychovatelé

teba francouzští rozhazovali plnou hrstí své nauky, vštpovali piln
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Darwinovu theorii o boji životním a o právu sihijšího, stavli laické

školy a zamítali základ náboženský, a odchovávají lupie. A nyní se

táží: „Kterak pivésti lid zaae do normálních kolejí?*' Katolické listy

nepestávají poukazovati na jedinou možnou cesta nápravy a k témuž
náhledu dospívají i asopisy bezbarvé a proticírkevní. Známý kritik

Emil Faguet ml kdysi návštvou anglického vychovatele, jenž velebil

nucený výchov školní. Co jest v Anglii zaveden, zmenšil se poet
zloin znamenit. Francouz žasnul, kdyžté statistika stále svdí, že

pi rozkvtu školství ve Francii, pi dávno zavedené nucené návštv
škol, pece zloincii pibývá. Uvažoval o tom a usoudil, jak by usoudil

každý, kdo je dobré vle: „Vyuování samo naprosto nestaí .. .

Pro mravnost neznamená tení, psaní, poítání zhola nic. »Skolní vzd-
lání samo o sob naumravúuje ani neznemravuje, nýbrž pouze pro-

spívá. Aby se stalo závažným initelem pi zušlechtní duše, musí se

spojiti ješt s jinou vcí. Angliané nedlí nikdy školního cviení

od výchovu náboženského a mravního. Není práv ta okolnost

píinou, že se zavedením všeobecného školního vzdlání pozdvihla se

zejm i úrove mravní?"' — Zrovna tak soudil chytrý prodava piškot,

jenž doporuoval své výrobky návštím : „Zdravotní piškoty posilují,

pije-li se k nim dobré víno." Angliané dávají piškoty, ale pidávají

starého, osvdeného vína . . . Mladí souzení lupii francouzští byli

krmeni pouze piškoty vdy. — Zatím pronásledují se svobodné školy

náboženské ve Francii dále.

Ve Španiel sku chce vláda prohlásiti nauku náboženskou ve škole

nezávaznou. Pro, to tam jako jinde sotva vdí. Ale je to pokrokové 1

*

Správa místních drah varšavských založila odbornou školu pro

dti svých dlník, kteí pro své zamstnání málo se mohou vnovati
výchovu dítek. Tíleté dít má býti odevzdáno škole, která je bude

bezplatn vychovávati podle zásad náboženských, mravních a vla-

steneckých, vyuí je pak pimeným emeslm a ve vku 16 let

odevzdá rodim. Rozsáhlý ústav, vydržovaný správou místních drah,

setkává se se všeobecným uznáním.

*

Peter Rosegger upozornil Schulverein tázán jsa, má-li njaké
pání co do sbírek „Rosegger-Stiftung": nutno hlavní innost po-
ložiti na jižní hranice, ne aby se protivníci uili n-
mecky, nýbrž aby Nmci zstali Nmci. Mnohým Nmcm
te svítá, že schulvereiuskými školami pomohli, ne sice národnosti eské,
ale eským lidem, aby se v nmeckých krajích snáze uchytli.

Italská universita konen ve výboru posl. snmovny usne-

sena. Má býti nejdéle do 1915/6 zízena v Terste.

Resolucí pijato, aby eská zvrolékaská škola byla zízena

v Praze, aby se konaly pípravy na slovinskou universitu v Lublani.
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Od spolku stedoškolských professor ekalo se, a jist

právem, že i v nepátelství proti konservativním píslušníkm stavu

zachová se na jakési výši, eknme akademické. Ale nestalo se, ne-

poíná si o nic akademitji než jeho kollegové, kteí po akademickém
vzdlání teprve volají. Staré vedení spolku kaceováno. nové, hospodaíc

od tisíce ke stu jak v penzích tak vzdlání, osvdilo se velmi málo a již

i ve své stran zaslouženého ocenní dochází. Místo aby ukázali, co

oni tedy dovedou, a toho si hledli, útoí na nepíjemné jim lidi samo-

statného smýšlení. Nic plátno, socialistické manýry pokazily uitelstvo

obecných škol, pokazily i uitelstvo stedoškolské a vysokoškolské; se

skuteným vzdláním jich slouiti nelze; a kdo nemá, nedá Budoucnost

školy v takových rukou napluje oprávnnými obavami.
*

Vídenský „Komenský" na udržování eských škol jmenoval Jos,

Ulehlu, býv. ed. mš. škol ve Strážnici, te ve výslužb v Zaboveskách
u Brna, inspektorem svých škol. Ted" to jist pjde!
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Hospodásko-sociolní,

Dle americk^^ch statistik nedávno uveejnných možno seznati

výsledek tžby zlata za rok 1912. Tato tžba se páí tém na

470 raillion dollar a pevyšuje tém o 10 million dollar tžbu
roku minulého. Le hledatelé zlata nemli štstí roku 1912. Nebylo

nov objeveno žádné dležité pole zlaté, ba dokokonce ve Spojených

státech severoamerických, v Mexiku, v Sibii a v Austrálii tžba citeln

poklesla. Tyto ztráty jsou však vyváženy znanými pírstky, zjištnými

v Americe Stední a Jižní, v Evrop, v Indii, na Korei, v Japonsku,

v Kanad, v Rhodesii, v západní Africe a v Transvaalu. Zejména

v Transvaalsku mla tžba r. 1912 skvlé výsledky.

Slovanská banka v Petrohrad zakládá se zatím s jistinou

12 l/s mil. K, 20 tisíc akcií po 625 K skupinou len petrohradského

spolku pro slovanskou vzájemnost. Odboky mají zatím býti v Moskv,
Varšav, Odse, Praze, Sofii, Blehrad, Cetyni, Varn.

*

Národní podnik obchodní a prmyslový má 75 akcioná,
1328 akcií, 750 tisíc K, jistiny jež má býti zvýšena na 1 mil. K.

Výpomocná pokladnice, potravní spolek v Brn za-

ložen 11 eskými dlníky 22. února 1863 na základ týdenního pí-

spvku po 10 krejcaích. Brzy ujal se vedení Ign. Wurm a knihtiska

Vil. Foustka. Dnes má spolek 1066 len se 1108 podíly (po 50 K).

Nmecký oddíl moravské zemdlské rady snaží se zvednouti

dobytkáství zavedením chovných stád, jichž majitelé by je

racioneln pstovali; odtud by se chovný dobytek šíil po celé zemi.

Dosud prý se pihlásilo 50 takových pstitel.

eský oddíl zemdlské rady za to se vyznamenává znamenitou

organisací voleb. Vyhlášku ze 24. ce 1909 dali podepsati místodržitelem

b. Bleylebenem, akoli byl tu b. Heinold, a vypsali ji 14. ervna 1912.

Všecko šlo tak náhle, že mnoho voli voliti nemohlo, nejsouce v as
vysláni ; vítzství tch pravých agrárníkv a la Sonntag, Stank a pod.

bylo proto „skvlé". Volby nebyl}'^ již uherské, ale tatarské. Košt
sem, košt!

*

V Cechách volili nedávno místopedsedu úrazové pojiš.
Jednomysln psáno, že soc. dem. uchaze Hošek nemá k úadu tomu
potebných vdomostí, a navrhován zatím než se nkdo schopný najde,

prof. Dr. Gruber. Proto zvolen pak — Hošek jednohlasn, zásluhou

agrárníka Svehly a prof. Dr. Céky.
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Pístroj, elektinou pohánných, užívá se nyní již také

pi dražbách vajec na sobotním trhu v rzných místech Holandska,
kde zabývají se soustavným chovem drbeže. Vejce prodávají se tu

v partiích o 2500 kusech, pi emž každá partie obdrží své íslo, dle

nhož se pak cena a váha zboží vyvolává. Kupující sedí na oíslovaných

židlích, které jsou spojeny s místem, odkud prodávající ídí dražbu.

Zde umístn je velký ciferník, jehož ísla oznaují cenu zboží; po

vyvolání nejvyšší ceny pohybuje se po íselníku ruika, která se

zastaví na ísle, které kupujícímu vyhovuje ; k zastavení na urité cen
pivede se stroj stisknutím tlaítka umístného na sedadle kupujícího,

pi emž souasn zazvoní elektrický zvonek a na desce objeví se íslo

kupujícího obchodníka. Dražby pomocí tohoto elektrického vydražovatele

odbývají prý se bez obvyklého kiku a hlomozu a není snad dalekou

doba, kdy se podobnj^ch pístroj bude používati také na bursách

plodinových a penžních, jichž, jak známo, mohou se súastniti dosud

jen lidé zdravých nerv a ješt zdravjších hrdel.

*

Tabákových továren raá Rakousko 30, 18 hlavních skladiš,

1000 prodejen na velko, 70 tisíc trafik. V továrnách zamstnáno asi

40 tisíc dlník. Z 260 tisíc q surových list vyrábí se li/i miliardy

doutník, 6 miliard cigarett, 150 tisíc q kulavého tabáku, 10 tisíc q
šuupavého. istý zisk bývá 170—180 tisíc K. O stížnostech na špatný

cigarettový papír pravil nedávno vládní zpravodaj, že práv naopak

náš papír má pro svou výbornost velký odbyt do ciziny, odkud se

vrací k nám — ovšem jakožto „lepší".

Snmovna francouzská dle pání nového pedsedy republiky zrušila

rzné druhy dan a stanovila jediný, totiž progressivní da z píjm.
V Rakousku t. z. malý finanní plán pes rzné obstrukní zá-

chvaty velmi pomalu sice ale jist se vyizuje. Snad nebude již ani

teba íšs^kou radu odroiti neb rozpustiti. Náhled do obchodních
knih nadlal mnoho mrzutostí, konen však pece pijat ve znní
docela mírném: teprve druhá instance má právo k nmu vyzvati a

odepe li se, není to trestné. Zvýšení osobní dan pi píjmu roním
nad 10 tisíc K, nutno-li už dan zvyšovati, rovnž nelze nazvati ne-

spravedlivým. Podobn daii z tantiém a staromládeneckou. Jak obyejn
soc. demokraté závodili s liberální plutokracií v pokusech, jak by
„opravnými" návrhy opravy oddálili. Tak existenní minimum
(12(0 K), jehož zvýšení vláda nechtla pipustiti, je v socialistickém

Sasku jen 400 m., v Prusku 900 m., v Uhrách 800 K. I jinak jest

v tchto zemích osobní zdanní vtší než v Rakousku (5000 K na p.
bude zdanno 88 K, v Sasku 500Om. 160 markami, v Uhiách 96 K).

U vyšších poplatník (pes 100 tisíc K roního píjmu) bylo zdanní
rakouské až dosud nižší, te bude z nejvyšších.

Socialisty nakousnuto také vyšší zdanní zemdlstva,
ježto prý se lam 'mnoho zatajuje! Sám ministr Zaleski je odbyl, že

výmry nedjí se jen dle katastru,' nýbrž dle skuteného výnosu, a
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poukázal, že jen o 3% pda u nás níže zdanna nežli v Prusku (19,

35 : 19, 11), za to kapitál o celých 13% (12, 64 : 25, 48)!

O kongrue duchovních neví se ješt nic uritého, má-Ii

se zvýšení státi v základním služném (ze 600 K na 1000) aneb n-
jakými pídavky. Moc toho knží v žádném pípade neurvou.

Válená pohotovost jeví na všech stranách hospodásky ím dál

hrozivji. Není nadje, že by peníze do roka oblacinly Všechny státy

vypjípají a budou vypjovati ješt více. Rakousko hradí mimo-
ádné vojenské náklady z bžných píjm, ímž ovšem se jinde ubírá.

*

Teprve te ped soudem odhalena transakce s dodávkou zbraní

za ministra Auffenberga. Plukovníkova vdova Helena v. CziíFra žalovala

agenta Briicka, že jí nevyplatil celých 100 tisíc K za sprostedkovanou
dodávku. Tedy jen jediná provise = 100 tisíc K, a bylo jich víc, prý
400 tisíc, ba 700 tisíc K 1 ! Te výdlek agentv a výdlek továrny —
tak se ten stát šatí

!

Vzhledem k takovému hospodaení nutno jen schváliti, že admirál

Montecuccoli, práv pro vysoký vk (i proto ?) odstupující, zadal stavbu
lodnice do Hamburku místo Cantiere návale v Terstu, jenž opíraje

se o železáský kartel žádal ceny pes milion K vyšší, po nem arci

slevoval, a to ješt ne s dostatenou zárukou, že bude v as hotov,

selhav pi jiných dvou pípadech. Sama kovodlnická združení vyslovila

souhlas, že v takových kiklavý-ch pípadech nemže ohled na domácí
prmysl bý^ti smrodatným. Pi šetení ukázalo se také, že materiál

z Rakouska dodáván do Nmecka (pes clo !) lacinji než do Terstu !

Zástupce kartelu shledával z konkurenních ohled také zcela

správným, že vítkovické železo našemu Terstu dodává po 19 K, Ja-

ponsku 13^ K! Na to tedy jsou ochranná cla.

A když už tak V3'^itk3'' lítaly semotam, objeveno najednou také,

že Austro- Americ ana, akoli lodnice monalcoaská (Cantiere ná-

vale) je tak trochu jako její, objednala nové dvé lod pro sebe také

v cizin. Austro-Am. na to ovšem se bránila a prozradila pi tom celou

tu bezhlavost (i nco jiného) našeho obchodního lodnictví. Anglie po-

tebuje v Kanad osadníkv, a tch se „ujímá" spolenost Cana-
di an Pacific, jež od vlády rakouské dostala vysthovaleckou koncessi

za to, že zachová ochranná opatení a že bude jezditi také z Terstu

(krom Antverp a Liverpoolu). V pravd po amerikánsku se uvedla

na alpských drahách svými výhlední mi vozy a Rakušánci jásali,

jak se tím pozvedne návštva cizinc ; zatím je to lapák na vysíbo-
valce. Aby ji Austro-Am. pedešla, objednala si dv nové lod na
rychlou dodávku atd. Jest- li toto skuten spolenost ist rakouská,

jak se praví, pak opravdu koncessování cizí spolenosti stává se ne-

pochopitelným, nehled k tomu, že konkurence taková po severní cest
bude sthování jen co nejvíc usnadovati, místo co by se mu bránilo;

i myslí sob páni ve Vídni, že ím víc tch rebellantských Slovánk
se z Rakouska odsthuje, tím lépe tu bude?

*

íllidka. 17
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I V Japonsku rostoucí válené náklady vedou ke krisím vládním

a k bíd. Pes Vg píjmu každého obyvatele padne na da. V Tokiu

pes 200 tisíc lidí bídn živoí. Asi 1 mil. dlník vykcnává práci

továrnicky, vtšina obyvatelstva rukodln. Pede dvma lety usnesen

ochranný zákon pro dlnictvo, ale pro nedostatek penz neproveden.

Zloinc ve vzeních jest pes 70 tisíc. Samovrab bylo roku 1904

2,12 z 10 tisíc lidí, r. 1905 2,15 (válka!), pak poet klesl o nco
(1909 1,95), ale je pece poád vysoký. Domnnka, že je to v Ja-

ponsku slavný in a hrdinství, jen zídka kdy je správná; z pravidla

jsou píinou nepíznivé pomry sociální.

V ruském Polsku Poláci provádjí antisemitismus na nž.
Jako jinde, i zde králové potebujíce penz volali do svj^^ch zemí židy

(zde Kazimír III 1343 židy z Nmecka a Švýcarska utíkající), spolenost

si na n ponkud zv3^kla, zvlášt v Halii, ruská vláda jejich rozvratnou

innost ráda vidí, akoliv jinde je pronásleduje a vyhání. Židé ovšem
vyhrožují, jak mohou, jmenovit, že se postarají, aby žaloby polské

v cizím, zvlášt francouzském tisku ani za peníze nebyly uveejovány.
Bojkot, který vyhlásili Poláci 2idra jako odpov na vy-

vlastovací zákony v Prusku, zdá se býti tentokráte trvalejší a úspš-
njší. Jest to patrno i odtud, že v poslední dob pispíšila na pomoc
bojkotovaným obchodníkm židovským ve Varšav zvláštním zpsobem
i vláda. Zaslala, jak oznamuje „Dziennik poznaúski", výzvu všem
biskupm v království, kde zakazuje duchovenstvu úastniti se

akce bojkotové: není mu dovoleno odvádti lid od obchod židovských
;

není mu dovoleno dávati iniciativu nebo docela zakládati organisace,

jež by mly povahu bojkotu. Na konec pak vyhrožuje vláda písnými
tresty : každý knz, jenž pekroí tento zákaz, bude bez odkladu se-

sesazen z dosavadního úadu a donucen opustiti své místo. Po pro-

vedeném administraním ízení budou pak stanoveny tresty pimené
stupni pestupku, poínaje penžní pokutou nebo uvznním v urených
k tomu klášteích, až k odeslání na neobmezenou dobu do vzdálených

gubernií císaství . . . Tak znemožnna innost nejvlivnjším asi pra-

covníkm v akci bojkotové mezi Poláky — knžím !

Naše sociology a moralisty bude snad zajímati, že katolický fará
v. v. Wilh. Hohoíf jak ve svých dvou spisech (Warenwert und Kapital-

profit 1902, Die Bedeutung der Marx'schem Kapitalkritik 1908), tak

i v theologickém asop. Theologie und Glaube (1913, 2) hájí Marxovu
theorii o práci jako jediném zdroji nových hodnot a

proti neoprávnným výtkám, že by Marx byl ml na zeteli jen

hmotnou práci. Hohoff trvá na tom, že nauka nových moralistv
o úroku, pizpsobená novým pomrm, je theoreticky nesprávná:

peníze nejsou penzoplodné. Není prý také správno vyítati Marxovi,

že nynjší kapitalistický výtžek odsuzuje jako nespravedlivý ; Marx
prý pouze praví, že dokud potrvá nynjší kapitalistická výroba a ne-
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ustoupí njaké vyšší, nynjší rozdlení zisku jest jedin možné a spra-

vedlivé. Marx prvý svou kritikou zvrátil pedsudky o výklad nových
hodnot z kapitálu, ukázav, že co stará škola uvádla na obranu ka-

pitalistické soustavy, bylo sice úželnou omluvou, již i on uznává, nikoli

však vysvtlením. Vysvtlení prý" jest jedin v tom, že práce zízen-
cova vynáší víc než se platí ; tím vznikají nové hodnoty, jež i po
zaplacení všech náklad zbývají. Leo XIII. v okružníku „Rerum
novaruni" (15. kv. 1891) praví: lliud verissimum est, non aliunde

quam ex opificum labore gigni divitias civitatum.

eská sociální demokracie chystá se Marxv „Kapitál" vydati,

nemá prý však dosud dost jistých odbratel.
*

Poslanec Schuhnieier zastelen na nádraží vídenském od
dlníka neorganisovaného ze msty, že od organisovaných byl všude

z práce vytlaen. (Bratru vrahovu L. Kunschakovi clil to jakýsi

socialista z Mnicliova oplatiti, ale byl zavas lapen.) Tedy „organisaní"
boj ! Schuhm. a ml jen obecnou školu, svým bezohledným vtipem

(kdesi psáno „fiakrický^m") vjšvihl se do popedí strany, až býval

pedákm jejím nkdy nepohodlný. Posláno za ním mnoho soustrasti,

upímné i neupímné. I v úedních projevech nazván nenahraditelným !

Poheb ml královskj^, jako v poslední dob živobytí. Byl bez vyznání,

zedná. A vraždit se bude dále jménem organisace; není menším
vrahem, kdo z tídního záští jednotlivce i rodiny vrhá do bídy, než ten,

kdo stílí! (Srv. zde str. 231.)

Purkmistr Weiskirchner chtl jít na poheb jakožto obecnímu
radovi, ale dostal od Adlera vzkaz, že nemohou za bezpenost jeho ruiti.

*

Obec vídenská hodlá si zíditi svou pomocnou pokladnu
pro nezamstnané dlnictvo.

17'
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Politicky a vcjenskjí.

Moravské zemské volby, jež mají býti v ervnu, krom
obnoveného proiiklerikálního kompromisu strany lidové, socialistické a

agrární („posledních Staroech" jest sice ješté nékoHk, ale jak už

dlouho tím více nyní bez naší pomoci se s nimi nepoítá) budou míti

novinku — mladoeskou: mladoeská strana zakládá neb kupuje listy

po Morav (v Brn ..Moravské Listy" pod red. u. Skypal}') a chce

do voleb proti Stránskému inné zasáhnouti. Dr. H. Bulía ohlásil tuto

novou sti-anu jako „Lidovou stranu moravskou"'.

Posl. Siarošiík, mírnjší agrárník, ekl prý svým bývalým radi-

kálním pátelm na schzi: „Chcete mne odkráglovat, jako Práska, ale

já se nedám. Já budu kandidovat a všecko rozbij u."

Naše strana celkem je svorná. Velmi trapn psobí rozmíšky
prostjovské mezi far. K. Dostálem a prof. Dr. Štanclem, jež penášejí

se do spolkv a nepátelm jáou vítanou pastvou.

Z Cech picházejí zprávy o nastávajícím smíru našich stran,

pedevším obou kes.fanskosocialních, pak s katolickou. Ruský pr-
m3^8lník p. Brablec vnoval prý na oigán lidové ke&anskosocialni
strany („XX. Vk'') za necelý rok pes 100 tisíc K. „Dtciente peu
— deficit omne nia" ili nouze nauila Dalibora housti

;
je toho horko-

krevného sektaství, kde se tolik práce a penz vyplýtvá, potebí?
*

eské vyrovnávání vázne hlavn pro nepijatelné požadavky
nmecké stran vniterné ei.

Obstrukce na zemských si.mích, nikde ovšem tak dlouhá a škod-

livá jako v Cechách, ale na nkolika stranách se vyskytující (Linec,

St. Hradec, Gorice, Lvov a více mén i jinde) je také znamením ne-

udržitelných pomi správních, zdravého života neschopné ústavy naší

a neschopnosti vládní. Nikde prozíra\ ého bystrozraku a rozhodnutí.

-X-

5. listop. 1912 rozhodl kasauí soiid proti immunisaním
nestydatostem, že porady výbor a komisí íšské rady a zemských
výbor nemají rázu veejných schzí snmovních a proto nejsou

§. 28. chrálin3^

Za to v poradách o novém advokátním ád zástupci advokát
velice se namáhali, aby ei advokát pi pelíeních byly
immunni. Probh, takový návrh mže dáti ješt nkdo po tch
niemných narážkách a podezíváních, jtž za nynjšího zesurovní

v soudních pelíeních ti jistí obhájcové vi odprcm nyní už si

dovolují? To má pispti k nestrannosti a objektivnosti soudu?

*

V Uhrách djí se divné vci. Cuvaj sice snad se nevrátí, ale

musel se státi excellenci, za vrchního starostu Pešti z navi zených
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uchaze potvrzen ve Vídni Heltai (žid! tedy skuten již Juda-Pest),

ministerský pedseda žaloval posl. Desyho pro výtky, že jako ministr

financí 1896 svil tídní (státní) loterii velice lacino soukromé spole-
nosti, jejímž byl dobe placeným pedsedou, že jako ministr financí se

spoleností bankovní provádl všelijaké obchody a z istého výtžku
dal si pro vládu (ne do státní pokladny) vyplatiti í-8 mil. K, jichž užil

s Khuenem na vclb}^ Soud se chytl jen slova „panamista" a Desyho
odsoudil ; na dkaz pravdy nedošlo, tak že odsouzeným u rozumných
lidí jest vlastn Lukacs. A ten lovk mže provádti, co chce, ten

má zachrániti Uhry íši, má provésti volební oprava ve prospch ve-

ejného míru ald. Ministr vyuování hr. Zichy, upímný katolík, ne-

moha s tmito rejdy .souhlasiti, odstoupil, místo nho nastoupil liberál.

*

Francie chystá se k novému zbrojení; 2 létá služba má zas

nahrazena býti Sletou, mužstva jest málo. 1831 založená „Légion
étrangcre" pozstává prý z s/4 Nmc. Není tedy divu, že nmecká
íše i diplomatické kroky proti zaízení tomu podnikala.

Nový vyslanec petrohradský Delcassé (pedchdce Louis stal se

nepíjemným, že Sazonovu vyítal schzi a domluva ruskonmeckou)
bude pro Nmecko stálým strašidlem, jako Izvolskij v Paíži. Jakožto
bývalý ministr námonictví prý bude moci Rusku raditi pi stavb lodí

;

jen aby jich tam pak nelítalo tolik do povtí neb na dno moské
jako ve Francii.

Veejnost mla již radost, že Anglie a Nmecko se dohodly
na pomru svých dreadnought, 10:16. Avšak ukázalo se, že do pí-
slušných slov Churchillových více vloženo než tam bylo. Zatím i to

je dobré, že oba státy neiní tolik ani slovními zbranmi, by i nkteré
noviny anglické dtkhv upozorovaly, že na zniení Nmecka
nebude hned vhodnjší chvíle, než jest nyní . . .

Satkem lena rodiny cumberlandské (od C. v Anglii ntzývané,
a tam neusedlé) s princeznou hohenzolleruskou konen ukonen bude
spor tém plstoletý. Hannoversko stálo r. 1866 po beku Rakouska,
které nemehlo mu v ptdmínkách míru vymoci záchrany, jako Sasku.
Bylo zabráno, majetek zabaven. Nyní nadešlo mírné ešení, jako
v románech, svatbou.

Z Balkánu se ví málo co jistého. Kterýsi anglický dstojník
nazval Drinopol a Skadar nedobytnými ; tento chtjí ernohorci mermo-
mocí míti. aby jim pak pi dlení koisti snáze mohl býti piren, ale

postupují jen velmi zvolna, nebo snad nic, a to za velkých ztrát.

Bulhai, zdá se, mnoho nepodnikijí, aby se nevysilovali. Zmaivše
z ásti vylodní posil a zniivše turecký kižuík dosáhli i tak mnoho.
Nepíznivé poasí není útokm pízoivo. Nepkný útok Rumunska snad
pece bude smírn vyízen, nebo Rumunsko vyslovilo pod nátlakem
ochotu, pedložiti své požadavky velmocím.

Turecko pomáhá si jak mže, tžíc ze žárlivosti velmocí. Nový
návrh jednání o mír však velmocemi již nepijat, svaz balkánský by
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asi na jeho základ nejednal ; odklady Turecka rozilují ovšem kde
koho, ale jsou zcela pochopitelné — leckterá jiná diplomacie by nedo-

vedla hýú tak houževnatou.

Káš pomr k Srbsku jest na oko klidný. Ustup náš ze Sandžaku
za annexe se Aehrenthalovi vesms zazlívá; situace byla by mnohem
jednodušší, kdybychom tam byli zstali. Úední a elné kruhy naše ne-

vdí, kudy kam ; na jedné stran poád se volá, že Rakouska nutno

na Balkán hospodásky se zakotviti a proto s vítznými státy po

dobrém jednati, na druhé stran se jim spílá a všemožné nesprávnosti

vyítají Jakýsi socialista Leo Freundlich založil dokonce zvláštní

albánskou korrespon den ci, za niž stojí „Le coraité de Publi-

cation des atroeités des Coalisés Balcaniques".

To nešastné Albánsko! Po rakouském zpíisobu omezoval se

protektorát rakouský na penžité dary, jichž bohudíky bylo

aspo tolik, že katolictví tam nevyplenno. O víc naši státníci nedbali,

a tak se mže státi, že albánskou otázkou pracujeme vlastn pro Itálii.

Ostatn od samého poátku válk}^ jsou nmecké listy plny zpráv

o u k ru tno s tch, jež páchají na „ubohých Turcích" Srbové a Bulhai.

Zprávy ty, jež zpravidla neuvádjí odkud jsou erpány, jeví se na

první pohled soudnému tenái jako zlomyslné štvanice a úmyslné

Gerování vítzných slovanských národíi. O tureckých ukrutnostech

nevdí zmínné listy nieho; zdá so, že sveepí Turci, kteí po staletí

muili a trýznili kesanskou ráj, najednou se promnili v nevinné

beránky.

Zatím však z pramene opravdu spolehlivého dovídáme se pra-

vého opaku. Pramen ten jsou katolití missionái, kteí v Thracii u

Bulharsku psobí. Tmto — to lze smle vi Reichspostu a jiným

listm tvrditi — pikládati rozhodn vtší víru než rzným neznámým
„zpravodajm"; kteí své zprávy vyrábjí za redakním stolem.

V únorovém ísle listu „Missionen der Augustiner" 1913
dovídáme se — nikoliv o bulharských sveepostech — nýbrž o tom, co

páše turecké vojsko. Pro Bulhary nemají missionái assumptionisté než

slova uznání a chvály. Citujeme do slova, co koncem ledna t. r. píše

missioná z Gallipoli

:

„Na poátku války poslala turecká vláda sem divisi Laz (kdysi

kesanského kavkazského náro:la, který byl donucen pijat islám), aby
tu odporovali Bulharm. Tito drsní váleníci starali se však málo o ne-

pítele, ale drancovali a vraždili domácí obyvatelstvo dle libosti. Ped
nkolika dn}^ byly obce Kešan, Grabuna a Elmali vydrancovány a

zapáleny. Zvláštním zpsobem smli tito smutní hrdinové svj lup zde

v Gallipoli na veejném trliu a ped oima úadu prodávat. Brzy po

té pišel Bulair na adu. Do dom se loupežné vojsko vlámalo 8ek3'rami

a vše, co mu pišlo pod ruku, odneslo. Onehd}^ zase pitrhla tlupa

tchto Laz do vesnice Galaty, kde žádali na starostovi obce 15 zlatých

lir hrozíce, že celou vesnici zapálí, nedá li jim dobrovoln onu sumu.
Tito zvláštní obránci vlasti mají seznam nejbohatších ob3^vatel v okolí,

dle nhož své loupeže poádají. Seznam ten prý jim zhotovili galii-
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polští Židé, aby so sami zachránili ped drancováním. Když odejel

odtad francouzsk}^ križník Victor Hugo, tu hanebnosti Laz poaly
ve zvýšené míe. Ješté dnes leží na ulici u zdi našeho hbitova zha-

nobené mrtvoly povraždných kesan.'' Tímto tonem se nese dopis

missioná dále. Právem proto redakce listu missionáského trpce vy-

týká evropskému tisku — bohužel i katolickému — sympatie s „ubo-

hými Turky"*. Citujeme (str. 20): „Ubozí Turci! Mluví se tak z ne-

vdomosti, ponvadž se nkdo obává o své zájmy, nebo z hlouposti.

Kekneme li tmto lidem, že Turci po staletí vraždili a pronásledovali

kesany, že jejich tolerance ke katolickým missiím plyne jen z bázn
ped zakroením velmocí •— tu nám nechtjí rozumt a vzd3^chají dále:

„Ubozí Turci!" Ano, litujte ubohé Turky, ale pak litujte i „ubohé
Armény", „ubohé Macedonce" a „ubohé Bulhary", kteí po stech a

tisících byli vraždni jedin proto, že nechtli schýliti své koleno ped
plmsícem. Pohlédnme jea na bojišt. Když nemohou Turci uíiájit

njakého místa, tu místo statenosti dostaví se u nich slepý vztek a

.... vraždí kesany. U Gribové v Epiru chytila albánská tlapa 24
sedlák, spoutala je a povraždila. Jiná tlupa vyplenila vesnici Sottiru.

Patnáct osob b3Tlo pi tom zavraždno, vesnice pak byla obrácena

v popel. Popa Ondeje Jatovie našli umírajícího v píkop. Turci mu
uezali nos a obé ruce a dali mu na rány nehašeného vápna. Obdi-
vujte se tedy rytíským a stateným obhájcm plmsíce, kteí vraždí

bezbranné sedláky, ženy a dítky, kteí vypalují vesnice. „Ubozí Turci !"

Jsou to trpká slova katolických missioná, jež by dobe mly
uvážit mnohé listy evropské.

Výsledek zájezdu kn. Hohenloha s listem mocnáovým do Petro-

hradu není veejn znám. Co se píše, jsou pouhé domnnky, a z další

mobilisace ruské, jakož i z rzných úedních projev se soudilo, že

nebyl valný. Pipomíná se tu podobný krok mocnáv z r. 1853, kdy
poslal hr. Gyulaye taktéž s listem k Mikuláši I., aby jej odvrátil od
pochodu do podunajských knížectví. Téhož dne, kdy mu list odevzdán,
povelel car vpadnouti do nich . . . Odtud známé události, krimská
válka atd. Rusko mermomocí sleduje tu poád svj caesaropapismus

;

jako bylo žárlivo, když nkterá moc balkánských národ v se ujala

(tak Rakouskem zachránna Cerna Hora proti vpádu Omera paše

1853), tak na druhé stran radji trplo Port nepoádky a útisky,

páchané na jiných než na pravoslavných. Ale pomry takové nemohou
dlouho potrvati, balkánské státy sotva dlouho vydrží pod tímto pro-

tektorátem a poruenstvím.
Není však již pochyby, že diplomatické potíže klidného rozešení

vcí balkánských nevycházejí pouze z tohoto caesaropapismu, nýbrž
ze snah}^ germánské, balkánským státm, zvlášt slovanským z výtžku
války ponechati co nejmén. Vedle Albánie má ješt vzniknuti samo-
statná Macedonie, Rumunsko chce náhradu za to, že za války nic ne-

dlalo, a tak dobyté zem mají se oklesovati dále. Nmci naši a Maai
bojí se, majíce špatné svdomí vi Jihoslovanm, koneného sútování.



252 Rozhled politický a vojenský.

Bude to zhoršené vydání míru berlínského proti Slovanm, af si ruský
r3enckendorf v Londý^n sebe více tlue na stl. A tak je to s páním
míru, jako zde v Cechách : ím déle tento stav trvá, tím he, ale

iest vyloueno, že potom nebude ješt he?
Turecko znova požádalo velmoci o zprostedkování míru, k nmuž

te snad pece dojde, Napjetí rakousko-ruské pece jen povolilo, míru-

milovný list nebyl poslán nadarmo. Rakousko prý m. j. vymifiuje si,

aby i mírový stav jednotlivých et, posud nepcmrn nízký, mohl býti

zvýšen, Rusko trvá na rozmnožení své jízdy a dlosteleciva.

Smutn zajímavé jsou íslice o zbláznní ve válce. V rusko-

japonské válce, kde na obou stranách psobili též lékai pomatenj'ch,

méli Rusové 1 šílence na 250 muž, tyry šílence z 1000 onemocn-
lých. U Japonc íslice neoznámeny, ale byly též hodné vysoké ; na

obou stranách psobil tu znan alkohol, ale není nic divného, že

rozilení i jinak psobí tu záchvaty epileptické, hysterické atd., které

u velícího dstojníka i poddstojníka mohou pro bitvu býti zvlášf

osudné. V míru poítá se jeden choromyslný- na 300 obyvatel, což snad

poítáno píliš vysoko.

Sbírky na pohraniní vojsko naše vynesly 1,082.107 71 K, krom
šatstva a j. naturahí.
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riábožensko-mravní oídzk^ v krásném

písemnictví ruském.
Referuje A. Vrzal. (. d.)

Krása i radost života, láska i píroda — to pramen nadšení

Fetova, hlavní motivy jeho svtlé poesie. Tragická stránka života

zstává mimo tvorbu, ostré dojmy, mohutné akkordy odrážejí se u nho
v bledém svtle, v nejasných rozplývav3'ch obrysech. Skutené hnutí

života s jeho vnitními i vnjšími kontrast}', s jeho vyššími i nižšími

pudy, zápasícími v každém lovku, v umleckém vyobrazení Fetov

pozbývalo své mohutnosti. Zamilován v tichou krásu života, nachází

ji ve všech zjevech skutenosti, i v nejvšednjších. Obor jeho nadšení

je sice úzký, ale má všelidský význam, protože city, jež objímá, jsou

pístupny všem a vyznaují se hlubokou upímností a životní pravdou.

Milostné básn jeho jsou proniknuty ze života se tšící svtlou ná-

ladou, poesií šastného, svžího citu a jsou prosty chorobné srayslnosti.

Málo je také básník, kteí by dovedli tak, jako Fet, vyjáditi krásu

a poesii, rozlitou kolem v Božím svt, v pírod, kdež obdiv jeho

lauáí ne tak hloubka kosmického chaosu, jak je to u Tuteva, ne tak

velebnost a síla, jako spíše obrazy klidné a nžné krásy. Nejmilejší

jest mu prostá píroda severní. Ale Fet neobmezuje se pouhým vy-

obrazením pírody, nýbrž spojuje ji s jistou duševní náladou, kterou

vštpuje též tenái. Práv tento tajemný svazek mezi pírodou a duší

•lovka objevuje se neobyejn jasn v poesii Fetov. A od tohoto

Hlídka. 18
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pocitu živého svazku mezi pírodou a lovkem povznáší se Fet k po-

znáni vnitní jednoty všesvtového života, v nmž lze cítiti Boha.

A ve svtlé poesii Fetov není slyšeti zvuk nevole a hnvu,

pece nejsou jí cizí zvuky hlubokého zármutku, duševního utrpni. Jako

pro citlivé srdce není radosti bez zármutku, tak v poesii Fetov svtlý

cit spojuje se s hok3'^m v harmonickou jednotu. A všecka jeho poesie

jest nadšenou touhou vznésti se ze svta spekulace," zištných starostí,

nesmyslné zloby a shonu po malichernostech — ve svt istého, ne-

zištného, niím nezatemnlého rozjímání vné krásy. Základním motivem

zvlášt jeho posledních hudebních, graciosních a obrazných, a ne-

dbalých verš jest práv tato touha, dostati se ze svta zištnosti ve

svt svtlého rozjímání. Pozorovati dokonalou krásu a nezištn radovati

se z ní — v tom jest nejvyšší štstí, smiující se všemi útrapami, se

vší ztrátou životní.

Puškinovi jak obsahem tak i umleckou formou nejvíce se blíží

Jak. P. Polonskij, umlec po pednosti, silnj- lyrický talent svou

bezprostedností a upímností. Ponvadž smr poesie jeho neb}'! tak

jasný, jak toho žádali v šedesátých letech, netšil se té pozornosti, jako

tendenní básníci obanských motivv, a se ve své bezprostednosti

ozýval na všecko, co se dalo v život ruském. Ovšem z jeho básnických

reflexí nelze si utvoiti uritého názoru svtového, ale básník svou

lidumilnou musou sloužil všemu krásnému, ideálm dobra a spravedlivosti.

Vbec poesie jeho jest velice rozmanitá, motivy své erpala se všech

stran, nálady její jsou neuritý, nejsou osvtleny vnitním svtlem

theoretického pemýšleni, jako u básník-filosof Baratynského, Tuteva

i Feta ; není v ní prorocké síly a básnické vášn, za to však jest v ní

mnoho kouzla poctivosti a pravdivosti dojm, prostosrdené grácie.

Polonskému je sice také blízkj^ a milý svt pírody jako

Fetovi, ale ješt bližší jest mu svt lidí s rozmanitostí lidských

vztah. Mimo to Pol. neobmezuje se pouze na svtlou stránku života,

jako Fet, neodstupuje ze skutenosti, by se ponoil ve svt absolutní

krásy a umleckých sn, nýbrž citliv se ozývá na všecky z]eyj |^

života osobního i spoleenského. Vzácnou známkou jeho poesie jest

úplná upímnost a bezprostednost citv a myšlenek, srdená teplota

a lidumilná nálada, v níž je cosi žensky mkkého, naivního, istého.

Proto asi Polonskij tak asto a s takovou láskou se obracel ve své

fantasii k dob nevinného dtství, jak o tom svdí etné básn. Proto

také každý projev šlechetnosti, velkomyslnosti, soustrasti vyvolává

v nm velý soucit (,.Kazimír Veliký", „Pod erveným kížem") a
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naopak lidské utrpení, nepátelství, násilí vzbuzuje v nm pocit hokosti

a duševního bolu. V básni „Žaloby Múzy" básník truchlí nad tím,

že zlo, nepravda a utrpení, panující kolem, nedovolují mu, by se voln

oddal nadšení, a zaclánjí mu krásu Božího svta. Ale cít s trpícími,

básník necítí v sob síly, by bojoval proti zlu, a víra ve vyšší ideály

lovenstva neopouští ho nikdy. Polonskij vždycky zstal vren svtlým

ideálm skvlé doby tyicátých let, lásce ke všemu vznešenému a

krásnému, k dobru a pravd, nenávisti násilí a hrubosti.

Muse Polonského více se zamlouvají motivy truchlivé, ale

bez útšného citu zoufalství u nho není: doufal v lepší budouc-

nost. Smíení se životem Polonskij v mladých letech vidl v idei

zdokonalování a pokroku vdy, ale brzy pochopil, že vda není tak

všemohoucí, že vda poznává pouze to, co bývá, ale netvoí toho, co by

mlo býti. Básník pochopil, že svt mže býti spasen a obnoven jenom

silou mravní pravdy a vrou v Krista : „Život bez Krista — nahodilý sen."

Význaným tahem poesie Polonského jest hojnost fantastického
prvku. Básník ve všem vidí jakýsi zvláštní tajemný smysl; svt jest

mu obydlen jakýmisi arokrásnými vidinami, unášejícími daleko za

hranice skutenosti. Píina, pro Pol. tak toužil po oboru sn, byla

ta, že skutenost jevila se mu píliš nudnou, nesmyslnou, bezútšnou.

Necít v sob síly, by se pustil do boje se skuteností, utvoil si svt

sn. Jeho básn s obanskými motivy, vnované zlob dne, nemly
síly potebné a ohn.

Nejpopulárnjší básní jeho jest pvabná humoristicko-satirická

idylla „Cvrek hudebník" (1859). Své oblíbené filosofické myšlenky

P. zbásnil v delší allegorické básni „Psi" (1892), trpící s umleckého

stanoviska etnými nedostatky. Také ve filosofii „Ps" znamenati

zmatené ohlasj' rzných theorií. Psi, hlavní hrdinové básn, opuštni

pánem svým, z dlouhé chvíle zatoužili po svobod i chtli ve jménu

j.zvíeekosti" pímti ostatní zvíata, by s nimi vešla ve spolek, hlá-

sající svobodu, rovnost a bratrství. Ale svoboda, jak se ukázalo, pe-
sahovala síly jejich, bratrství se ukázalo býti pokrytectvím, rovnost —
neštstím. Nastaly neshody, všeobecné zklamání a psi byli rádi, že zase

mohli sloužiti pánu na hon, jen vybrakovaný pes Vodolaz a pes básník

nezapomnli na ideu zvíeckosti. Polonskij pronáší své myšlenky ústy

Vodolaza, tvrdícího v rozmluv s básníkem: „Všichni cítíme, že nelze

býti zvíetem... a vidti vrchol pokroku ve zvíecí
svobod. Ne, svoboda naše zapáchá svévolí, bratrství — pokrytectvím,

rovnost neštstím . . . Jen lidem dáno Bohem i pírodou to, co nazýváme



256 A. Vrzal:

svobodou a bratrstvím. Pokud lidé jsou divocí, pokud v podob lidí

v lidské spolenosti voln se potulují liška, zajíc, pes, tygr, nad lidmi

musí býti pevná vláda. Jen síla vlády, strach ped zákonem krotí

vášn." Ale až se stane lovk pravým lovkem, lidé lidmi, „teprve

tehdy dosáhnou cíle — dáti formám života onu dokonalost, jež dá

národílm nejvyšší blaho — znáti, milovati a viti, i hledati cestu

v propasti nekonených pechod k Bohu."

Hluboce poetický jest jeho protest proti souasnému materialiámu,

kultu tla, svého „já" i sobectví v básni „Umírající". Na smrtelné

posteli umírá lovk, jenž se zbavil pedsudk, víry a s ní nadje

i lásky. Zbavuje se všeho, co po jeho mínní hntlo jeho osobní

život ; chtje býti svoboden, vložil vlastnorun na sebe etzy otroctví
5

nechtl býti slohou Boha i stal se sluhou Jeho sluh,
tla, pírody, vrtkavého osudu.

Polonskij také jako lovk byl neobyejn lidumilného, šlechetného,

dobrého srdce, i stal se jaksi kmotrem mladých, dorstajících talent,

Kadsona, Fofanova a j.

Chladnj^, plastický talent Ap. N. Majkova (1821—97) byl

úplným opakem Tuteva, Feta i Boloského. Zaal anthologickými
básnmi v klassickém duchu. M. nahlédal v riizné svty, v dobu úpadku

ecko-ímského svta, v dobu zápasu odumírajícího pohanství s kesan-

stvím, psal na rzná historická themata, vždycky oslniv krásn, kreslil

dojm}' italské i dojmy ruské pírody, starého slovanského i germánského

svta, ale všecko to prosáklo vnitním chladem : nikde není cítiti vnit-

ního boje, žádné vyšší pravdy, žádné touhy po nem vyšším, nad-

pozemském. Vychován v rodin ist umlecké a literární, zstal na

dobro cizí souasnému životu. Plastinost antické umlecké form}^ byla mu
nade všecko a klassikem byl M. také v obsahu své poesie. Starý antický

svt s jeho kultem osobnosti, se zbožováním osobního „já", s jeho

snahou dosíci pouze vezdejšího, pozemského štstí, byl jeho svtovému

názoru bližší než nový svt kesanský s jeho sebezapíráním a snahou

spojiti lidstvo jménem lásky k Boholovku, jenž vydal sebe sama za

pokolení lidské. Majkov ve svém nadšení pro antickou krásu chápe

sice slabé stránky pohanského nábožensko-filosoíického názoru, ale pes
to zstal antickým pohanem, jemuž vnjší krása nad vnitní obsah.

Svj antický názor na smrt M. zbásnil v lyrickém dramat „Trojí

smrt" (1852). Thematem básn jest boj lidského ducha s hrzou

všecko niící smrti. Umírají ti velicí pohané, epikurovec Lucius,

stoický filosof Seneca a básník Lucanus. odsouzení k smrti za Nerona
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pro spiknutí. Cíl jejich života byl zde na zemi, žili pouze pro štstí

pozemské, i umírají, jako by krom pozemského života nic nebylo.

Opírajíce se v boji s hrzou smrti pouze o sílu vlastního ducha, po

trapné agónii pemáhají smrt — Lucius posmchem, Seneca moudrostí,

Lucanus nadšedním, potšeni domnlým vítzstvím svého „já", vzne-

šeností svého ducha. Majkov sympathisuje s nimi, projevuje tu svj

pohanský názor na smrt jako na znieni života pozemského, v nmž
lovk má užívati radostí, protože po smrti všemu konec.

Jsa ám v srdci antickým pohanem, netouže po splynutí s principem

svtové lásky, s Kristem, Majkov neml kesanského názoru na smrt

jako na pechod v lepší život. Nicmén pokusil se kesanský

názor na smrt zobraziti v lyrické tragedii „Dva svty" (1882).

Ve „Dvou svtech" umlecky reprodukován boj dvou životních

zásad, pohanstva i kesanstva. Pohanský svt se rozpadal, nejen císa-

ové, i lid tonul v prostopášnosti, o níž, na štstí, nemáme pojmu.

Nikde známky studu, lidského citu, žena klesla tak hluboko, jako

nikde jinde ; hanbou bylo pro muže ženiti se, pro ženu — míti dti.

Ideály zmizely. A tu rozšíily se povsti po celé íši ímské, že spasení

zjevilo se svtu samým Synem Božím, jenž sestoupil na zemi. K no-

vému uení hlásili se pedevším otroci a lidé sklíení osudem. Typem

takového lovka jeví se u Majkova starý kesan, šlechetný to otrok

Decia, boháe ímského, pikovaný u vchodu v palác Deciv, jehož

postava dýše tichou, pokornou svatostí. Nezvratná víra dodává mu
velikánské mravní váhy. Na pozemský život pohlíží jako na život pe-

chodný, doasný a s plnou pokorou nese tžké bím svého postavení.

Ale pes tuto tichost on i ostatní kestané jsou živým protestem proti

souasnému stavu vcí, který rostl tím více, ím více pibývalo ke-
sanv. I tu zstává Majkov pohanem : jeho kesané mluví chladn,

bez náboženské vroucnosti, a Decius, v nmž M. vtlil všecko, co vidl

v pohanství krásného a velebného a jenž vida, že zástupcm pohanstva

nezbývá nic než „estn zemíti", na konci pi hostin se otráví, kdy

práv dolétá zpv kesan jdoucích k umuení, není typickým zá-

stupcem pohanstva v dob úpadku. Na nm chtl Majkov ukázati

vzor, jak umírá zástupce kdysi slavného rodu, dožívajícího nyní vk
svj. Ale jak umírá pravý kesan, nedovedl ukázati. Jeho kesané
jsou bledi, zvlášt tam, kde mluví básník o mkké, nžné stránce

kesanství, jen tam poznávárae sílu básníka, kde mluví o neoblomné

víe kesan, jdoucích pro víru na smrt. (P- d.)
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Zázrak s km sv. Oanuaria v neapoli/^
Napsal prof. BOH. SpáCil, T. J.

Vnitním kriteriím zjevení nelze zajisté upírati dležitosti, ale

hlavními dkazy hodnovrnosti zjevení zstanou vždy kriteria zevnéjší,

na prvním míst zázrak. Proto snaží se až posud odprci zjevení

možnos a sktenost zázrak popíti, a z nejdležitjších úkolv apo-

logeíy jest práv tuto možnost a skutenost dovoditi. A priori je

snadno dokázati možnost zázraku, jakmile je dokázána existence boží.

Vládne-li nad svtem osobní Bh a Tvrce, pak jest možnost pímého
zasáhnutí prvé píiny v bh stvoených sil pro myslící rozum zcela

jasná; a vtom smyslu úpln správn praví Vychodil: 2) „Pochybovati

o možnosti zázraku theista rozumným zpsobem nemže." Není tu

teba ani píliš mnoho poukazovati na to, že už píroda sama v sobe

kryje celou adu tajemství a pirozených div, že, jak praví Evvald, ^)

„putujeme pírodou, obklopeni jsouce zdmi div." Nehled ani

k tomuto faktu, musí každý pipustiti, že fysické zákony nejsou

absolutn a pod každou podmínkou nezmnitelný, že ád pírodní není

totožný s ádem svtovým, nj-brž pouhý výkroj všeobecnjšího plánu

svtového, jemuž jest podízen. Nebo kdo bj chtl vážn popírati, že

n. p. smr pohyb tles nebeských by mohl býti opaný než jest nj'ní,

nebo že by affinita a kombinace prvk mohly hýú zcela jiné nežli

v nynjším pírodním ád? Jest-li však tomu tak, pak nelze o možnosti

pímého zasáhnutí Boha v bh pírody pochybovati. Již v ád piro-

zeném síla vyšší stvoená mže nižší síly regulovati a jim nové dráhy

a smr}'^ urovati. V bytostech živých na p. jsou pirozené tendence

prvk podízeny vyšší síle, principu životnímu, a síla ducha lidského

dovede si podíditi práv nejmocnjší síly pírodní, elektinu, magne-
tismus, sílu páry atd.

>) Nejhlavnjší spisy, které v pojednání budou citovány: Dr. G. Sperindeo, II

miracolo di S. Gennaro Napoli 1903. 3. v. — Dr. Isenkrahe, Neapolitanische Blutwunder.

Eegensburg 1912. — Prof. Leon Cavne, Le célébre miraele de saint Janvier a Naples-

et a Pouzzoles, Paris 1909. — P. Silva S. 3., II miracolo di San Gennaro (»RivÍ3ta

di scienze e lettere*). Napoli 1905. — J. Stilting S. J., Acta s. Januarii episcopi. Acta

S. S. Bolland, mensis Sept. IV.

') Apologie kesanství. Díl II. Brno 1897. Str. 323.

*) Der Christ und Wissenschsft. Loipzis 1903.
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Tak vskutku zdá se obtížnjším stanoviti faktum zázraku než

pouhou jeho aprioristickou možnost dovoditi. Je také pozoruhodný zjev,

že moderní odprói zázraku ostí svých protidkaz obracejí více proti

skutenosti než proti pouhé možnosti jeho. i) Proto vnuje také nynjší

apologetika více pozornosti díikazu skutenosti zázraku, který mimo to

má i tu výhodu, že jím ovšem dle známého ab esse ad posse válet

illatio je dokázána i možno&t. Jest pirozeno, že pi povaze našeho

pokolení k empirii naklonného a methodou empirie po výtce odcho-

vaného, práv fakta pro dkaz jsoucnosti zázraku jsou nad míru dležitá.

Kritické djiny církevní posledních let a akta process kanoni-

saních skýtají nám dosti takových zaruených fakt ; než úelem této

práce jest kritický rozbor pouze jednoho zjevu, který snad v celém

svt aspo dle jména znám je, zázraku s krví sv. Januaria

v Neapoli. Dvod, pro práv tento zjev voUme, není nikterak ten,

že by práv pi nm zázraná povaha byla nade vši pochybnost do-

kázána, nýbrž že svou povahou, svými okolnostmi, dobou trvání a

TÍinky jest nanejvýše zajímavý a pozoruhodný.

Éeený zjev záleží, jak známo, v tom, že každoron v msíci

kvtnu a záí pi slavnostech a processích, které se poádají na oslavu

svtce a raueníka Januaria v dom neapolském, po modlitb knží

a lidu temná látka v pevn uzavené lahvice obsažená, která dle

tradice '-) jest krví svtcovou, pechází z pevného stavu v tekutinu, pi

emž též obsah a váha se mní.

Pirozen nepodailo se posud zjev tento vysvtliti, jak z dalšího

pojednání vysvitne. Kdežto nevící svt vtšinou faktum bud ignoruje

nebo samozejm je piítá pirozeným píinám, ba podvodu, bude

naopak sotva kdo z vících obyvatelv Neapole, kdo by tu nebyl pe-

svden o skuteném zázraku. Jinak se však i v katolickém táboe

posud rozcházejí ; autoritativn pak ani pro ani proti nieho nestano-

veno. Bu jak bud, zjev je zajímavý a studium jeho pro apologetu jist

není bez dležitosti. Dokáže-li se zde zázrak, pak máme tu faktum,

které mnohou výhodu skýtá ped jinými zázraky se stanoviska apo-

logetického. Pedn byl by tu vskutku vyplnn známý, frivolní jinak

a neoprávnný požadavek Voltairv a Renanv, dle nhož jen tehda

faktum njaké za zázrak možno uznati, když zjev byl nkolikerým

opakováním experimentáln vyzkoušen : zázrak s krví sv. Januaria

') Srv. Katholik 1908, II., 241 nn.

*) O výsledku zkoumání spektrální analysí píšeme pozdji.
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opakuje se vskutku ron nkolikráte. Jiná výhoda by byla, že tu jde

o zjev tisícm a tisícm snadn pístupný a od tisícv už pozorovaný,

který sám o sob není píliš komplikován. Než stejn dležito musí

býti nejen pro fysika, nýbrž i pro apologetu, hledati pirozené píiny

zjevu, jestliže vskutku zjev není zázrakem, nýbrž výsledkem neoby-

ejné kombinace sil pírodních ; nerauže si zajisté apologeta ani

v zájmu své vdy ani v zájmu víry páti, aby víra by i jen z ásti

a u nkterých jednotlivc spoívala na kriteriu nepravém.

K tmto všeobecným úvahám pistoupilo v posledních dvou desíti-

letích nkolik okolností, které zájem pro zázrak neapolský ješt více

stupovaly. Neapolský professor vd pírodních Sperindeo pojal my-

šlenku zkoumati záhadný zjev íysikáln a chemicky a konal skuten

adu pokus ; výsledky svého zkoumání, které mluví, jak uvidíme,

vesms pro zázranou povahu zjevu, uložil ve spise „11 Miracolo di

S. Gennaro" (tetí vydání z r. 1903). Je snadno pochopitelno, že bá-

dání prof. Sperindea a zprávy o nich uveejované budily zvlášt

v kruzích italských neobyejný zájem a nalezly ohlas v etných

láncích rzných vlašských list. V severní Evrop obrácena byla

pozornost širších kruh k zázraku neapolskému zvlášt tisícovou cenou,

kterou vypsal r. 1903 trevírský fará Weber pro toho, kdo by zázrak

sv. Januaria vysvtlil z pirozených píin. Podntem k vypsání ceny

bylo kategorické a vyzývavé prohlášení vratislavského professora La-

denburga na 75. všeobecném sjezdu pírodovdcv a léka v Kasselu,

že njaký zázrak se ješt nestal a nikdy se také nestane. V nejno-

vjší dob však otázka tato uvedena na petes zkoumáním a prácemi

prof. Dr. Karla Isenkrahe z Trevíru. Isenkrahe, bývalý professor fy-

siky, zabýval se už delší dobou studiem apologetiky a zvlášt proetl

celou literaturu o zázraku sv. Januaria. Na jae r. 1911 podnikl pak

studijní cestu do Itálie, aby mohl osobn faktum pozorovati a kriticky

zkoumati. Isenkrahe jest vící katolík, nikoli však lehkovrný, nýbrž

kriticky nadán a vzdlán, odborník ve fysice a píbuzných odvtvích,

ale též v apologetické literatue setlý. Výsledky svého bádání uložil

Isenkrahe v obšírné a dkladné knize, ') na niž v pojednání astji

poukážeme.

Z vývod prof. Isenkrahe pedevším s uritostí vysvítá to, co

svdili a dosvdují všichni, kteí dosud v Neapoli byli pítomni

slavnostem a processím ke cti sv. Januaria, že o faktu samém, tak

'j Neapolitanische Blutwunder. Regensburg. G. J. Manz 1912.
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jak se po celém svt vypravuje, nelze naprosto pochybovati. Isenkrahe

sám ptkráte pozoroval zjev velice zevrubn a dkladn.

Slyšme, jak líí první své pozorování ze dne 6. kvtna 1911

pi prvním slavnostním processí ku cti sv. Januaria z dómu neapol-

ského do chrámu St. Chiara.

Cekali jsme dlouho . . . Konen zaznly fanfáry a do chrámu

vstoupilo processí, v jehož stedu nesen relikviá s krvi svtcovou.

Nejprve kráelo veliké množství duchovních v rzných ornátech, pak

následovala ada poprsí rzných svtc (s relikviemi) na nosítkách,

která byla brzo zase poboními dvemi z kostela odnesena. Na konec

pod baldachýnem vysoká monstrance s krví sv. Januaria, která zstala

v chrám. Pozouny oznamovaly její píchod, orchestr hrál, mužský

sbor pl hymny. Po skonení hymn poali knží zpívati žalmy. V to

však mísily se i nesrozumitelné zvuky jasnj^ch hlas chlapeckých

a ženských.

Shromáždný lid poal se nyní tlaitit kupedu; též my i) jsme-

se octli blíže u oltáe. Vlnní zástup trvalo asi deset minut, tu za-

slechli jsme najednou, jak ti, kteí byli bezprostedn ped oltáem,

tleskají : patrn zpozorovali nco neobyejného. V tom spustil zase

orchestr a mužský sbor zapl.

Krev byla tekutá.

Nyní už nedal se nikdo držeti; celý zástup valil se k oltái

takovou silou, že jsme byli málem zamakáni a že bylo vskutku

báti se o život. U zábradlí presbytáe nebylo možno dále: vchod do

presbytáe byl uzaven vojskem, které jen zídka nkoho pouštlo do

vnit. Brzy jsme zpozorovali, že pouštni byli zvlášt ti, kdo se pi-

hlásili jako „forestieri" (cizinci) ; kouzelná tato slova zjednala i nám

pístup do presbytáe. Když jsme však vešli do presbytáe, který byl

hust davem obsazen, ekli nám, že relikviá na okamžik zanesen

k sestrám Klariskám, jejichž klášter s chrámem je spojen, že však

brzo bude opt pinesen. Mezitím podailo se nám po mnohém namá-

hání dostati se až na stupn hlavního oltáe. Tam ekali jsme ješt

chvíli, až konen pišel jeden z kanovník, který relikviá s lahvikami

s krví sv. Januaria všem, vedle nichž šel, ped obliejem k dklad-

nému prohlédnutí držel a pál-li si toho kdo, též ela, úst á prsou se

relikviáem dotekl. A tak mohl jsem i já z blízka, jak jen jsem si

pál a jak to bylo pro mj zrak nejvýhodnjší, se vší uritostí temný

') Is. konal svá studia ve spolenosti své dcery.
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obsah pozorovati a konstatovati, jak se pi každém pohybu sem tam

vlní. — Nebylo sebe menší poch3'by, že obsah je tekutý. Bylo to

zrovna, jakoby nkdo osminkovou láhev s ervenj-ra vínem sem tam

s boku na bok klonil anebo i pevracel." ^)

Vj^sledkem tohoto prvního pozorování bylo tedy pedevším kon-

statování, že obsah skuten pechází z pevného stavu v tekutinu.

V píštích dnech svého pobytu v Neapoli pozoroval Isenkrahe zjev

ješt tyikráte.

Pi druhém pozorování, jež se stalo dne 8. kvtna odpoledne

v dom, a pi emž prof. Isenkrahe hlavn zetel k tomu obracel,

zda-li by v okolnostech zjevu nebylo nco, co by svdilo o podvodu,

nekonstatováno nic podstatn nového. „Nieho, co by mohlo vzbuditi

podezení podvodu a nebo njakého tajnstkáství, nebylo lze pozo-

rovati." -) Lidé kleeli v adách ped oltáem, jeden z kanovník zase

ukazoval ostensorium s krví a aby lépe pesvdil se každý o tekutém

obsahu, nkolikrát relikviá úpln obrátil.

Posud neml Isenkrahe píležitosti na vlastní oi obsah lahviek

v pevném stavu pozorovati, a jest pochopitelno, že mu na tom práv

velmi záleželo, aby mohl relikviá a obsah jeho ped zkapalnním di-

kladn pozorovati. To stalo se pi tetím zkoumání, které ze všech

pti jest nejdležitjší. Isenkrahe vymohl si dovolení Msgr. Caracciola,

dkana sboru prelát-kustod pokladu sv. Januaria, aby mu dovolen

byl pístup do kaple „del Tesoro", v níž poprsí s relikviemi sv. Ja-

nuaria a ostensorium s krví se uschovává, a aby tam sml relikviá

pozorovati. Stalo se to v pondlí dne 8. kvtna 1911. (P. d.)

') Isenkrahe o. c. str. 46 nn.

') o. c, str. 58.

I
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O bezdrátové telegrafii.

Napsal ANTONÍN Hrza. (C. d.)

Touto soupravou je opatena francouzská stanice v Boulogne sur

mer, kde bylo teba z ohledu na stanice jiných stát, upravených na

moském pobeží, voliti typ, který zamezuje rozptylování se vln do

všech smru. Nalézají t se na blízku Boulogne sur mer stanice holandská

v Scheveningách, belgická v Nienportu a anglické v North Forelandu,

v Nitonu, v Bold Headu, v Lizardu a v Crookhavenu. Byla zaízena

15. ledna 1910, délka vln, s kterými se pracuje, obnáší 300 m a psobí

do vzdálenosti prmrn asi 300 km.

Systému Belini-Tosi lze s výhodou použíti v místech, kde není

dobrého vodie zemního, tedy zejména ve krajinách tropických, dále

v pevnostech vybudovaných na vysokých, skalnatých pobežích.

Než ani pístroji s vlnami smrovými nedá se dokonale zabrániti

rozptylování vln, protože ani vlny z tchto stanic nešíí se prostorem

snad v linii pímoaré, tsn ohraniené, nýbrž v úhlu o uritém

potu stup. Je samozejrao, že tedy všecka místa, pokud nalézají se

v tomto poli úhlového rozpjetí, tedy mezi jeho rameny, mohou na

tyto vlny reagovati.

Všecku tuto nedokonalost a nejistotu ohledn bezpenosti, že

telegraíické znaky dojdou cíle svého, aniž by jiným byly slyšeny,

vymýtil z bezdrátové telegrafie norský kapitán Hovland, který zhotovil

.pístroj pro písmenkovou radiografii, jenž tajnost sdlení telegrafického

úpln zajišuje. Mohou aparáty jeho, s nevšední dmyslností sestrojené,

vysílati znaky, které se v pijímací souprav objeví bud v obyejném

nebo v tajném, ujednaném písmu, pi emž dociluje se této pemny
vhodným, snadno proveditelným postavením pístroj, které písmeny

vysílají píslušnými k nim vlnami a v pijímadle je tisknou.

Systém Hovlandv má vedle etných, ne pehlédnutí hodných

.pedností také tu výhodu, že lze aparáty jeho snadnji ovládati, protože

není tu teba namáhavého uení ísti znaky dle sluchu. Lze jím

odtelegrafovati až 150 slov o pti písmenách za minutu.

O vynález zajímala se arci pedevším vláda norská a pomohla

JEovlandovi, aby mohl pístroje zhotoviti a zkoušeti ; nmecká spolenost

teba že bží tu o vynález cizí, také nemeškala a zakoupila ho pro sebe.

Není však dosud známo, že by byl v provozu v nkteré z jejích stanic.
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Ze struného pojednání tohoto již vidno, že u všech dosud

užívaných soustav bezdrátové telegrafie ne podízený úkol písluší

tykadlm ili anténám, tedy ástem bezdrátových stanic, které elektrickou

energii do prostoru jednak vysílají, jednak ji opt z ovzduší ssají i
pijímají a svádjí k jemným pístrojkm, a již tedy k fritrm,

kohererm nebo detektorm, jejichž funkcí psobí teprve na vlastní

aparát pijímací, tedy na telefon, tou-li se Morseovy znaky dle sluchu,

nebo na psací aparát Morsev, který na papírovém proužku znaky

tyto zapisuje.

Tykadla pozstávají obyejn z kolmých vysokých stožár, na

nichž jest upevnna drátná sí elektrovodná. Rozmry jejich závisí na

vzdálenosti, kterou dlužno pekonati, a na síly proudu, se kterým se

pracuje. Pro vtší vzdálenosti je tedy teba použíti jak vyšších a

rozlehlejších antén, tak i silnjších zdroj proudových. m
Vže tykadlové jsou drahé a práv tato okolnost je píinou, že

nelze v praksi pekonati dálky, jak by snad bylo žádoucno, nebo cena

antén stoupá tém s krychlovj'm obsahem prostoru, který zaujímají.

Pi telegrafování nabije se elektinou hoejší isolovaná ást

tykadla, jehož napjetí se pak vybije jiskidlem do drátu svedeného

bud k zemi, nebo do systému drátného, který tvoí jakousi protiváhu

dílu tykadla, nícího do vzduchu. Pi tom bývá díl, elektinu do

prostoru vyzaující, kolmý, kdežto protizávaží upravuje se vodorovn •,.

dráty jeho jsou bu spirálov stoeny, nebo koní voln, nejsou-li

svedeny ku kovové desce vtšího rozmru. Kde je dosti vody, a již

sladké nebo moské, tam dá se s prospchem použíti antén ozemných.

Bží-li však o stanice v krajinách skalnatých, vysoko položených, nebo

o stanice v horkých pásmech, kde nelze pedpokládati dokonalou

vodivost pdy zemské, nebo jde li o stanice ve vzducholodích, nebo

o stanice penosné, sloužící k úelm vojenským, užívá se antén bez

spojení zemního.

Marconi užil pro svou smrovou telegrafii antén s krátkým

ramenem svislým a s dlouhým ramenem vodorovným tedy antén formy

vodorovného &^ . Užívá se také tykadel vidlicových ili T antén
;

nejvý^bodnjší je pi tom rozvidlení ve vtší poet drát, jež se pak

rozbíhají od svislé bu vodorovn nebo šikmo, jako kostra oteveného

deštníku. Konce jednotlivých žeber však j 3 nutno navzájem vodiv spojiti.

Obrovské antény mají stanice Marconiho spolenosti, které slouží

k trvalému spojení Anglie s Amerikou. Pokusná stanice nmecké^

spolenosti „Telefunken" v Nauenu u Berlína má ty^kadlo, které bude
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dosahovati V3^še 200 m. Schází jí však dosud protjšek, se kterým by

mohla korespondovati. Pokusy se stanicemi lodními se zjistilo, že lze

pi prostední frekvenci proudové telegrafovati do dálky 5000 km
úpln srozumiteln. Véž v Nauenu se pestavuje a má b3Hi zízena

na tynásobnou energii stanic Marconiových. Její sí bude pokrj-vati

plochu 140.000 m" a bude podepena osmnácti pomocnými stojany.

Vnitní zaízení bude míti vysíladlo na 100 kilowat pro proudy vysoké

frekvence, které budou vyvozovány bud systémem jiskidla dle vlastní

patentované methody nmecké spolenosti, nebo dynamoelektrickým

strojem zvláštní konstrukce.

Mohutnou anténu má Francie ve své Eifelov vži, 400 ra vysoké,

fpod níž v podzemních místnostech jsou umístny stroje a aparáty.

Asi ped rokem konány b)dy v Nmecku též pokusy, pi nichž

místo vysokých antén použilo se vodorovných vodi, spojených ná-

ležit se zemí. Zaízení toto není také novinkou, nebo již r. 1905 dal

si je patentovati v Anglii a v Nmecku professor L. Zehnder, ale

tehdy zstal námt jeho nepovšimnut, ponvadž technikové tehdejší

doby se domnívali, že bez vysokých, kolmých tykadel telegrafovati

nelze. Zehnder pes to však tvrdí, že s anténami zapnutými dle jeho

methody se telegrafovati mže, a to i do vtších vzdáleností, jako ku

p. z Kanady pes Atlantický oceán do pokusné stanice u Berlína.

Z jeho zaízení a výpot dá se též souditi na zpsob, jakým se

elektrické vlny prostorem šíí ; udává, jak lze krom toho vypoítati

rychlost onch, které se šíí podél zem, a zárove zjistiti, rovná-li se

rychlost tato rychlosti vln rozšiujících se vzduchem i pdou zemskou

nebo vodními massami, nebo zdali tyto ob rychlosti jsou v njakém
vztahu i vzájemné odvislosti.

Diffrakce ili lomení vln a složky tchto lomivostí jsou silnjší

u vln, které se šíí podél pevniny, než u onch, pohybujících se nad

moskou hladinou. Tím vysvtluje se vtší dosah telegrafie bezdrátové

pes planiny moí, než mezi m3ty na pevnin. Kozhodující jest také

dle Zehndera délka vln ; kratší trpí lámáním více, než vlny dlouhé,

z ehož vj^plývá opt, že pro telegrafii pevninovou hodily by se nej-

lépe systémy o dlouhých vlnách. Zdrazuje také nauku i Marconim

a Flemingem vyslovenou, že za noci lze pekonati vtší dálky, než za

dne, protože slunce mní svými paprsky teplotu vzduchovkách vrstev a

tím arci i mohoucnost jejich vodivosti jak zvuku a svtla, tak i ele-

ktrických vln. Tento stav vzduchový^ch poloh úinkuje též na vodi-

Tost vln pdou zemskou. Tyto vlivy ozejmují se zejména pi promn-
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livém poasí, nebo je-li obloha místy jasná a místy pod mrakem;
oteplení vzduchu je pak nestejné a tudíž i vodivost jeho rzná. Prsi-li

v nkterých krajích, stídá se opt vlhkost pdy s vrstvami suchými,

kterýmž promnám pizpsobují se i vlny, ovšem že na líkor výkon-

nosti pístroj. Oproti tomu lze pi stejném poasí v rzných, spolu

sousedících koninách oekávati, že aparáty pekonají i vtší vzdá-

lenosti, než pro jaké jsou ureny.

O vlivu sluneních paprsk na pevádní elektrické energie po-

iednává obšírnji Marconi, professor Zenneck, G. W. Pickard. Dr.

Eccles a J. A. Fleming. Marconi poznal již r. 1902, že v noci lze lépe

telegrafovati než ve dne, kdy schopnost pístroj klesla skoro na jednu

tetinu výkonnosti noní ; nevýhodnou je zejména doba pi západu nebo

pí východu slunce, kdy lze znamenati neobyejné poklesnutí síly vln.

Fleming, jenž za loského zatmní slunce navštívil stanici na

Eifelov vži v Paíži, uvádí, že po dobu zatmní nad Paíží docházely

do stanice s Eifelovou vží spojené vlny silnji, než za normálního

svitu sluneního. Totéž sesílení pozoroval H. Schlederman v Kodaíiské

stanici, která telegrafovala s majákem v severním moi, jakož i Dr.

Eccles ve stanici londýnské za korrespondence s Clifdenera. Fleming

z toho odvozuje, že již ástená zmna v intensit paprsk sluneních

má vliv na šíení se elektrických vln a sice proto, ponvadž tato zmna
nezstává bez úinku na vzduch mezi jednotlivými stanicemi, kteréž

úinky jsou tím více znatelný, nalézá-li se pole jejich blízko tykadel

stanic vysílacích.

Uvádí dále, že jonisací vrstev vzduchových za svtla sluneního

utvoí jóny jakási kondensaní jádra pro vodní páry, jejichž ásteky
tvoí ve vyšších polohách atmosféry vrstvy dielektrické (nevodivé), ná-

sledkem ehož pohybuje se vlna elektrická v této vrstv pomaleji než

v poloze nezjonované. >Síí-li se tedy vertikální vrstva rovnobžn s po-

vrchem zemským, povstává následkem odporu ve vyšších polohách

jakési vztýení její, tedy znetvoení, a vlna mine tykadlo bu úpln,

nebo se ho dotkne jen ásten. Fleming soudí, že jonisací vzduchu

ultrafialovými paprsky sluneními zabrauje se prostupu vln podobn,

jako jsou na úkor prostupu svtla výpary v atmosfée, mlhy a j. Uvádí

také, že úkol hmoty zemské pi sprosíedkování vln není nikterak

obmezen toliko na pevádní prostorových vln, ale že zem pispívá

ke vzniku vln povrchových, smrných, že je také mediem, ve kterém

vznikají proudy zemní, zejména pi anténách zalomených pro telegrafii

smrovou. Kiebitz konal pokusy s anténami uloženými v píkopu
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1 m hlubokém a mohl takto pijímati telegramy z Anglie, z Francie,

ba až z Ameriky, tedy z dálky šesti tisíc kilometr. Soudí z toho, že

vlny elektrické neprostupují snad hloukami vrstev zemských, nýbrž že

šíí se vrstvami vrchními.

Ve styku bezdrátovém jsou též místní pomry toho kterého kraje

vlivným initelem. Tíik bylo ku p. pozorováno, že stanice na Alpách

mohou pijímati telegramy z pomrn dalekých míst, kdežto stanice

ležící na úpatí hory sotva že reaguje na znaky aparátu upraveného

na druhém boku pohoí. Lodní stanice pozorují, dle nkterých zpráv^

také velmi zhusta náhlou zmnu v intensit docházejících vln, aniž

mohou píinu toho zjistiti. Stanice na severním pobeží Nmecka ku

p. mohou opt velmi dobe korespondovati se stanicemi lodí ve

Stedozemním moi, ale nemohou se spojiti s místy na západním pobeží

irském, s kterými zase dobe pracují stanice ve Španlsku, na Azorách

a jinde. Je také známo, íe stanice, které ku p. v nmeckých vodách

telegrafují na dálku nejvýš dvou set kilometr, pekonávají ve východo-

asijských moích až 1000 km.

Také severní záe oslabuje vlny elektrické, jak bylo pozorováno

pi bezdrátové telegrafii z ostrov Špicberských do stanice v Ingoi u

Hammerfestu. Pi vzniku severní záe byly znaky, picházející do

Ingoe, tak seslabeny, že jich nebylo lze ísti, ba ukázalo se, že aparáty

jednu chvíli úpln ohluchly.

Podaí-li se zjistiti dopodrobna píiny všech tchto zmn ve

výkonnosti stanic, pokud funkce jejich jsou odvislý také od místních

pomr, bude lze z poznatk tchto tžiti i pro dokonalost provozu

bezdrátového, zvlášt však bude možno pizpsobením aparát k pomrm
kraje, ve kterém jsou umístny, zvýšiti znan dosah stanic. iní se

pelivá šetení a sbírá se materiál, z nhož by bylo lze uvedené již

okolnosti blíže vyzkoumati. Pozorování dotyná, zvláš pokud se týe

lodních 'stanic, máji obsahovati: nosnost vlastní stanice a stanice, se

kterou se korespondovalo, pak den a hodinu, kdy byly pokusy konány,

zprávu, jaké bylo poasí té chvíle, a konen i hustotu moské vody,

eventueln množství soli v ní obsažené, vedle poznámky o neobyejných

snad zjevech a úkazech v atmosfée. (P, d.)
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Svdectví 3osefa Flavia o Kristu.
Napsal DPv. Tomáš Hudec. (. d.)

I na to teba poukázat, že stejn úmysln vyhj^bá se Josef ei
o messiášské idei a naessiášských oekáváních svého národa. Idea

messiášská byla pece hlavní vzpružinou židovského odboje a ona

jedin V3^svtluje zoufale hrdinný^ boj židu proti ímské pemoci.

A práv tuto vdí ideu židovské války Josef úpln zamluje nebo

mluví o ní výrazy co nejvíce neuritými. Kdjž mluví o obléhání Je-

rusalema (O válce žid. VI. 5) praví: Co však nejvíce je ku
válce podncovalo, bylo dvojsmyslné proroctví ve

svatých knihách nalezené, „že v onch dobách muž n-
jaký pocházející z jejich kraje, bude vládnouti nad
celou zemí." Toto oni si ve svj prospch vykládali a

mnozí z moudrých se zmýlili ve výkladu (proroctví toho)

;

nebo výrok ten oznaoval vládu Vespasiána, který
v Judsku byl prohlášen císaem.

Tak Flavius nyní, kdy ovšem oekávání žid se ukázalo klamným

a kdy nadje jejich v pozemského messiáše byly znieny, nejen o na-

djích tch a o významu mlí, nýbrž dokonce tvrdí, že domnlá
mesiášská proroctví se splnila na Vespasiánu, který v Judska dosáhl

dstojnosti císaské. Povšimnutí zasluhuje, že ani zde Flavius neužívá

výrazu „Kristus" neb „Mesiáš", nýbrž mluví pouze o oekávání muže.

jenž ml z Judska vyjíti a zmocniti se vlády nad celou zemí. Proroctví

Starého Zákona, jež se na Krista vztahovala, nazývá dvojsmyslnou

pedpovdí — Xpr^a[x6: á[jL-^í^oAG; — nalezenou ve svatých knihách

!

Pedpov ona, t. j. proroctví o Kristu, se vztahovala a se splnila dle

toho výroku Flaviova na Vespasiánu. Tedy Vespasián jest mesiášem

ve Starém Zákon pedpovdným !

Tyto zklamané mesiášské nadje, které Josef jako len strany

farisejské jist s ostatními svými sourodáky choval, byly jedním z d-
vod, pro se úzkostliv vyhuul každé zmínce o kesanství. Takový

mesiáš, jakého oekával, nepišel. Uznat pak Ježíše za mesiáše nemohl,

protože by musil zapít svou minulost, své židovské pesvdení a státi

se prost — kesanem. Ponvadž o mesiášských nadjích ve svém

díle ureném pro ecké a ímské tenáe mluviti nechce, nemže ani

mluviti o kesanství, nebo nemohl tak uiniti, aniž by se zmínil o oe-
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kávání mesiáše Vždy kesanství práv v tchto oekávánicb mlo
svj koen a svj pvod.

Druhý dvod mlení Josefova bylo asi to, že kesané v dobé

této následkem židovskýcli pomluv stáli u íman ve velmi špatné

povsti. Kesany Kímané rozlišovali již od žid, ale byli pro n jen

„taeterrima superstitio", „genus superstitionis pessimum". Nechtl asi

Josef svj národ, který se snaží všemožn oslaviti a zvelebiti u tená^
snížit a takóka kompromitovat zmínkou o tom, že oni nenávidni

kesané vlastn vyšli ze stedu židovského národa a pvodn nebyli

než židovskou sektou.

K tmto dvma dvodm pistupuje ješt jeden, který jest nej-

závažnjším a hlavním. Jak známe povaha Josefa Flavla, mžeme
o nm právem pedpokládat, že jeho mínní o kesanství bylo stejné

jako u ostatních farisev a žid, kleí odmítli uviti v Krista. Stano-

visko, jaké neuvivší židé zaujímali ku kesanství, jest nám známo.

Ze Skutkv Apoštolských vidíme, že židé kesanství slep nenávidli

a žádných prostedk se nestítili, aby je potlaili. Kde mohli užívali

k tomu cíli násilí, jak svdí uvznní Petra a apoštol, poprava

sv. Štpána a Jakuba Staršího i Jakuba Mladšího. Kde to šlo, snažili

se pomluvami lzu i ímské úady poštvat proti kesanm, na p.
v Thessalonice (Skutky Ap. 17, 6—7). I samo pronásledování Neronovo,

jak již podotknuto, právem se pipisuje židovskému vlivu. Po zboení

Jerusalema ovšem židé ztratili všechnu moc i vliv a nemohli proti

kesanm vystupovat násiln. Svou nenávist proti kesanství jeví

proto nyní jen mlením, mlením plným zášti a pohrdáni k bladam,
minim, jak je nazývá Talmud. Toto mlení nenávisti nám vysvtluje,

pro v Talmudu, vyjma nkolika nejapných a blasfemických zmínek,

nalézáme tak málo o Kristu a o kesanství.

2e toto mlení nenávisti bylo u židovstva v této dob všeobecným,

dosvduje též ecky psaná Chronika žida Justa z Tiberiady, souas-

níka a protivníka to Josefova. Chronika tato, jež líila též válku ži-

dovskou a pád Jerusalema, je sice ztracena. Ale Fotius, který ji

v 9. století ješt etl, podotýká o ní, že „Justus, naplnn pedsudky

židovskými a pvodem žid, ani slovem se nezmiuje o píchodu

Kristov, o událostech jeho života a jeho zázracích."

Židovský národ byl tehdy rozdlen na dv strany, pro Krista a

proti Kristovi. Nepatrná menšina v Krista uvila a byla proto jako

bludai z tla židovského národa vylouena; každého, kdo v Krista

uvil, stihl „cherem" synagogy. Vtšina národa Krista a jeho uení

Hlídka. 19
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zamítla. Nepátelství ku kesanm stupovalo se až k šílené nenávisti.

Židé lhostejní a nerozhodní mezi kesanstvím a židovstvím v této

dob neexistovali.

Josef Flavius do konce života zstal židem. Z toho mžeme
souditi, že sotva zaujímal sympatické stanovisko ku kesanství, nýbrž

že s ostatními sourodáky, kteí zstali židy, sdílel i onu záš a ne-

návist ku kesanm. Tato záš i u nho se jeví tím, že dsledn
o Kristu a kesanech mlí ve svj-ch spisech. I u nho je to jako

u Justa z Tiberiady a v Talmudu, jen mlení pohrdáoí a zášti. — To

jest asi hlavní dvod onoho mlení Josefova o Kristu a o kesanech.

Jestli ono sporné místo o Kristu pochází od Josefa Flavia, pak

by pravilo na jedné stran mnoho, na druhé stran zase píliš málo.

Pravilo by mnoho, ponvadž Kristus je tu uznán za mesiáše, a zá-

zraky jeho, jež židé prohlašovali za úinky zlého ducha neb magie

jsou prohlášeny z\ pravé ; takové uznáni však tžko lze oekávat od

pravovrného žida, který^ židem byl a zstal Pravilo by však na druhé

stran ono místo, píliš málo. Kdyby chtl opravdu Josef objektivn

ocenit a vylíit význam Krista jako mesiáše a význam kesanství pro

vnitní rozvoj židovského národa, tu musil by rozhodn ve svém,

obsáhlém díle vnovat Kristu a kesanství více místa než onch des t

ádkv a nebyl by jist jinde každé zmínce o kesanství tak úzkostliv

Stí vyhýbal.

Dvody vnitní proti autheneii svdectví o Kristu Josefa Fiav i

vzaté z obsahu místa samého, shrneme-li je, jsou krátce tyto:

1. Josef Flavius, který v celém díle svém úzkostliv

se vyhýbá zmínce o mesiášský^ch oekáváních a o ke-
sanství, nemohl nu tomto jediném míst tak jasnými
a uritými slovy uznati Ježíše za mesiáše.

2. Josef Flavius, jenž zstal do smrti židem a pravd-
podobn sdílel nenávist ostatních fariseu proti ke-
sanm, nemohl prohlásit Ježíše za mesiáše, aniž se stal

sám kesanem.
3. Josef Flavius na míst jist authentickém vy-

kládá mesiášská zaslíbení o V es pa sian o vi, jehož tím

uznává za pedpovdného mesiáše — a již z pesvd-
ení neb z lichocení. Nemohl tudíž odporovati sám sob
a v témže díle na jiném míst prohlásiti, že ona pro-

roctví se splnila na Ježíši, který jest oním mesiášem.
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Protidvody, které obhájci pravosti uvádí vají, jsou tak slabé, že

jsotva za'5luhují' zmínky.

Tíik praví, že na dvoe císaském Flavia Domitilla a jiní lenové
císaské rodiny Lyli nachýleni ku kesanství ; tmto prý se chtl Josef

Fiavius zmínným místem o Kristu zavdit a zalichotit. — Ale nedá

se myslit, že by Josef Fiavius, teba byl dost bezcharakterní, takovým
zpsobem zapel celá své pesvdení a to v odporu s celým ostatním

svým dílem. Na to byl píliš dobrým židem a píliš dobrým spisovatelem.

Dvod eený mžeme odmítnout jako fantastickou domnnku, jež

postrádá všeho historického podkladu.

Totéž platí i o druhé námitce. Josef Fiavius vidl v Kristu ná-

rodního hrdinu a chloubu židovského národa, proež se o nm zmiuje
«Iovj tak uznalými..— Než velký jest rozdíl vidt v nkom národního

hrdinu a uznat jej za mesiáše. Kdyby Josef opravdu byl Ježíše uznal

mesiášem, pak se. musil sám státi kesanem. Tžko pipustit, že Josef

vil v Jež'še jako mesiáše, že vil v jeho zázraky, v jeho zmrtvých-

vstání a pi tom pece zstal v adách Kristových nepátel, nev-
ících žid. (O. p.)

19*
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Z djin msta Loštic.
VAcLAV Kubíek. íC, 4.)

Dm é. 62 koupil roku 1591 Marii Ann manželce své knz
Václav Novoliský, ten as fará msteka Usova. Fará moravianský

Jan Beneš byl od roku 1592 až do smrti majitelem rinkovního

domu . 56, který dal pipsati manželce, synm a dcerám svým. Grant

v Závodí . 6. koupil roku 1606 knz Jiík Hajštejnský, Vdora

po nm Maruše provdala se dv léta potom za Adama Tržila, rektor*

školy loštické. Rinkovní dm . 115 odevzdává roku 1612 knz Ja»
Hoický KaudulinuB, fará skramnický z Cech „své vrné od

Pána Boha zasnoubené a sob dané manželce'*, ponechávaje si právo

být do smrti mocným hospodáem téhož domu a statku. Byl roku 1616-

faráem v mst Krumlov, když jako „spolusoused náš milý" koupil

za 180 zl. hotových devt hon rolí .,v pohledech", jež podobn ihned

oddal své choti Salomen. Ale už roku 1618 byl vlastníkem téhož domu
knz Jan Morava, fará v Ivanicích, jenž v úterý ped sv. Matjem
jako „spolusoused naš milý" koupil roli za 95 rýn. hotových a dv léta

potom šestery honce pole „na Bradlci" za 35 rýn. mor. Je to na dlouhý

as poslední zápis kup knžských a šlechtických. *)

Jako sousedé se tito cizorodí majetníci dom neosydovali. Kde-

mohli vyhýbali se platm a robotám obecním, zdráhali se pispívat*

k zemské berni, i když od ní nebyli snmem osvobozeni, nedopouštli

ve svých domech ubytovat vojsko a mýt neplatili: samá to bemena,
jež pak za n museli nést ostatní. „V tom byla drobnjší šlechta

') Porznu se uvádjí v knihách mstských: r. 1574 knz Martin Smutný, fará

rvolský, rodem z Mohelnice. R. 1576 v úterý po sv. Kunhntt- pi smlouv svatební

trdkem knz Petr, fará v ermné. 1589 v úterý po 2. nedli tíkrálové svdkent

knz Jan, ty asy fará trnavský. R. 1594 v nedli ped památkou Všech svatýd»

ttala se smlouva svatební mezi Šimkem Horikou z Lofitic a Alžbtou vdovou po knw
Melicharovi, farái nkdy ve Lhot blíž Vránové. R. 1603 ve stedu po ochiabe

v. tí králíi pi smlouvách svatebních Pavla mydláe s Babufií dcerou knze Matoaftr

Semelia zapsáni mezi smlouvci a páteli panny nevsty na stran Semeliov knz Matje

fará zábeiský a knz Ondej, fará trnavský. R 1609 dne 5. kvtna svdkea*

pi svatební smlouv knz Mikuláš, ten as správí církevní ddiny Moravian. K.

1617 v nedli ped narozením P. Marie pi smlouv svatební Frydrycha kožefiníka, syn»

knze Mat. Semelia s Kateinou Limburskou mezi smlouvci se strany ženichovy kn(z.

Andreas Ostas, fará mrotínský.
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« vyššími urozenjšími svorn za jedno, že chtla v mstech užívati

tnstských živností, ale za to nechtla podnikati nižádných bemen
ínstských". Jelikož takovou neochotou trply též dchody zempanské,

|í©rudil král Ferdinand roku 1549 pánm a rytím celé Moravy, aby

v povinnostech srovnali všude domy své mstské s domy mšanskými. •)

Rozumí se, že ani vrchnostem nemohlo býti vhod takové vymykání

«e z obecních bemen. Na stížnost mšan Velk. Mezíe, „že

nkteí z stavu rytíského mezi nimi v mst sedí, šenkv, várek a

jiných obchodv mstských ožívají, a v pracích ouednich s nimi bejvati a

pracovati nechtjí", povolil Jan z Pernštejna roku 1538: „chtl li by kdo

X stavu rytíského mezi nimi v mst se osaditi a nechtl podle nich

v ouadních prácech aneb v jiných poádcích mstských bejvati, aby

živností mstských budiž pi šancích, várkách aneb jiných živností

femu nedopouštli užívati, a to aby každému prve, kdož by Jae

mezi nimi osaditi chtl z stavu lytíského, oznámili". Když nco

pozdji stžovali si témuž pánovi Nosislavští ve stejné záležitostii

naídil Pernštejn podobn jako ve Velk. Mezíí s tím pouze obmezením,

aby šlechtici „v ouady mstské potahováni nebyli ani v jiné práce

«tbecní osobami svejmi
;
poslem mstským aby také obsílání nebyli". •)

Tovaovským uinil pan Vratislav z Pernštejna roku 1559 ta

okílost: „Kdožkoliv by se z stavu rytíského mezi n do msta Tovaova

vsthoval a sob dm koupil, podle obce jako jinej obyvatel msta

aeehny panské a obecní ouady, povinnosti a poádky vykonávati a

aKfechovávati nechtl, ten takový každej ádu rytíského šenk vinných

« várek i šenk pivných a také méstské živnosti mezi nimi užívati

nemá a nebude moci". •) A když bhem asu se ukázalo, že ani takové

opatení nepomáhá, zejména vi ^osobám knžským, zapovdl roku

1579 tentýž pán Vratislav metanm Bystice nad Pernštýnem
-,aby žádnému knzi kupu domv a provozování živnosti v mst ani

BA pedmstí nedopouštli a bytnosti mezi sebou nepáli". *)

Loštití ped rokem 1581 volky nevolky podrobovali j se vli

urozených pán svých a pijímali šlechtice i knze v sousedství. Nikde

x& tch dob pi takové koupi domu není v knihách mstských pipsáno

njaké ohrazení. Ale pod panstvím unovským nastalo jinak. Náhledy

') Winter, Kulturní obraz eských mst I. 121. 123.

») ArckiT eský, XX. 423 k r. 1538 a p. 497 k r. 1546.

*) Uffmte, Z minulosti msta Tovaoya p. 50. 51.

*) Tgnora, Z pamtí mésta Bystice nad P. p. 13*.
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vrchnosti stran šlechtických a knžských soused zaaly souhlasiti

8 páním mšan. Proto se knžím a šlechticm pouštl}^ domy jen

jakoby výjimen a v zápise ukládalo se, že nový majitel „kdykob

by jaká dan nebo bern bjd" od J. M. Císaské zízena nebo snmem
obecním svolena byla, podle jinejch soused loštických odbejvati

povinnen bude". Paní Kateina Malovcová pijata roku 1589

v sousedství na takový- zpsob, ,.aby všelijaké povinnosti podle jinjxb

soused budto poplatky, robot odbýváním a jiný všelijaké vci jako

kteí jiní z sousedv vykonávala a pokojn ve všelijakých vcech, tak

jako na dobrou sousedu náleží, se zachovávala" — jinak — „povinna

bude zase touž zahradu prodati a hodným lovkem osaditi a se jinším

bytem opatiti". Knz Jiík kupuje roku 1006 grunt . 6 s pl tvrtí

panskou za 220 hiven velk. ^ale však s touto vejmnkou, jesthže by

tenž grunt knzi Jiíkovi aneb potomkom jeho k prodaji pišel, tehdy

nemá žádnému jinšímu krom rovnýmu z soused prodán býti".

Salomena, cho knze Jana Kaudulina roku 1616 „pípov uinila^

kdyžbykoliv ten dm její na prodej pišel neb i taž roli, že toho

nieho nechce stavu rytíského žádnému prodati, ale budto sousedm

aneb obecnému lovku".
O tom, že by místní obyvatelé byli odcházeli do ciziny a tam

njak prosluli, není skoro žádných zpráv. Oproti Mohelnici, odkudž

tou dobou pocházelo zvlášt mnoho knzi, dá se to vysvtlit jen tím,

že zámožnost v msteku nebyla pomin veliká. Njaký rodák z Loštic,

možná že hrní, usadil se nkdy za tch, let v Ivanicích, kdež vino-

hrad po nm pezván loštický. ') Dva rodáky loštické zavedly v tch

letech bhy života až do Prahy. Ve Starém ms! Pražském nabyl

roku 1614 mšanského práva Jeremiáš apek „krejí z msta
Loštic". Roku 1600 stal se tamtéž mšanem Severin Loštický
z Li hanu. Byl z prvu písaem radním v Jaromi nad Labem, kdež

roku 1595 založil „knihu rozliných pamtí" a zámožn se oženil.

V Praze pejal mstské právo „pedloživ list na pergamenu latinský

svého ádného na svt zplození, také poctivého chování od práva raésta

Loštic, jehož datum 18. Martii 1600, podle toho i vejhostní od práva

msta Unova toho datum 1. ledna 1597." Byl už tehda bezpochyby

písaem hoejší kanceláe ve Starém mst Pražském. Jako bohatý

mšan, majitel domv a k tomu vzdlaný rád míval kolem sebe

muže literárn inné. Sluje proto „muž výborný". Mladý básník Pavel

') Krdochvíl, Ivanice 67.
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Jizbický z Jizbice vnoval rau roku 1602 báse. Roku 1617 byl po-

výšen do stavu šlechtického s dosavadním pídomkem „z Libanu".

V pohnutém roce následujícím sedl mezi konšely Starého msta. Co do

vyznání byl pod obojí.') V Litovli zemel roku 1598 Vavinec
Hrozný „eský mydlá", zámožný mštan na rinkovním dom . 154,

pisthovalý z Loštic. Byl v kostele sv. Jií pochován obadem

luteránským ^)

2. Náboženské pomry v Lošticích a v okolí.

(1581—1619)

Duchovní správa v Unov. — Knží jinovrci na fae lotické. — Církevní správce

MatouS Semelius. — V Mohelnici znova zapovzeno pijímání pod obojí. — Farnost

moravianská. — Píjmy faráe loStického. — Matouš Semelius dobrým hospodáem. —
Náboženské vyznání jeho.

asový duch náboženský zanechal v Lošticích sledy jen pokud

byl vtlen v osobách právc duchovních. Biskup Stanislav Pav-

lovský, jenž roku 1579 dosedl na stolec svatomethodjský, dovedl

sice mocn eliti bludným proudm, jež se po diecesi rozlily, ale ne-

zdolal Jich. Nejvíce ješt zmohl v tch osadách, kde byl ddiným
pánem zem a sám i knze dosazoval i slovem svým více vážil. Po-

dobn tam, kde vláda snažení biskupovo mohla inem podporovat, totiž

v mstech královských, k nimž patil Unov.
Císa Rudolf pijímaje roku 1577 v Olomouci od stav písahu

vrnosti, vložil zástupcm královských mst písn na srdce, aby trvali

v uení církve katolické, žádným sektám nedopouštli se rozmáhati,^

jinovrcv aby v mstské rad netrpli a konen aby vybyli knze

i školní mistry nekatolíky a místa jejich obsadili osobami pravovrnými.

») Památky archeol. IX. p. 883. — X. p. 790. — Archiv pražský

mstský: Kniha mstských práv staromT-stských . 535. — Winter^ Kulturní obraz

eských mst I. 736. 763. — Týž, Dje vysokých škol pražských 149. — Novdeek,

Listá k djinám školství kutnohorského, Histor. archiv 5. p 79. — Schimon, Der

Adel von Bohmen, Mahren und Schlesien p. 95. — Pauli a Gisbice Periculorum

poeticorum partes tes. Witenbergae Anno DoMInlCo. Báse nadepsaná »Ad Severinm

Losticium a Libano, ivem Paleopragensem amicum mihi amicissimum* zaíná:

Losstici auricomo solum vicissim — voltu germina promit ac novo se — parens cespite

vstit alma tellus.«

2) Ku:c, Geschichte der Stadt Littau 97. 247.
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pedstavivše je naped biskupovi. ') Z naízení panovníkova, jenž zejména

též Unov kladl za msto sektáské, i') dopsal v tom smyslu téhož

roku vSem královským mstm vrchní správce jejicli zemský podkomoí*

Hanuš Haugvic, syn bývalého pána loštického. *) Poznovu naídil totéž

nástupce jeho v úad bývalý kanovník olomoucký Mikuláš z Hrádku.

Ale rozkazy zstávaly namnoze jen áirtvou literou. Mšanm
unovským, když od av. Jií roka 1580 ml odejít dosavadní fará

jeiich, musel výslf.vn pipomenout biskup, „že niehož z strany pi-

jímání faráe bez vle a vdomosti naší ped se bráti nebudete, nýbrž

rali-li byste jakého již zjednaného — o emž my nevíme — jej nám

prve presentovati podle poádku starobylého budete a my se v tej vci

podío hodnosti osoby budeme vdti z ouadu, jak k vám tak tomu

presentovanému spravedliv zachovati." *) Unov na zakroení pod-

komoího poslechl a pedstavil biskupovi knze, jehož však on „z n-

kterých slušných píin" nemohl dosadit. Ale poslal jim koncem kvtna

již na vybranou „jednoho kazatele eského a druhého nmeckého,

abyste sob z nich, který by se vám líp líbil, zvolili." Zvoleného že

jim už naped dosazuje za faráe. *] Unovští vybrali si eského knze

Jana Rozenpluta. •)

Z návrhu biskupova vysvítá, že v Unov byl nmecký živel

dosti zastoupen a sice soud dle jiných mst, kde Nmci mli pevahu,

hlásil se k víe Lutherov. eská vtšina pes leckteré bludné semínko

tam zaseté — byli v mst posluchai knze Lukáše, faráe dubického,

jenž roku 1560 „pro svj hrozný blud" byl uvznn na Hukvaldech^)

') as. Mat. mor. 1900 p. 40.

») Wintir, Život církevBÍ v echách 209.

•) Dopis Unovu znl asi podobn, jako v téže záležitosti Jihlav a Znojmu —
>aby9te z strany víry a náboženství tu u vás nic nového ped s«be bráti a eaínati

ani co toho mimo starobylý chvalitebný kesanský zpfisob nedopouitli, žádných

sektaských a bludných kazatelv nepijímali r netrpli, osoby sektaský do rady &

prostedku vašeho nepijímali.* Kameniek, Snmy 450'. 657.

*) Arcib, arch. Ktom. Kop. XVIII. fol. 12. dto. v Olomouci v zelený tvrtek

r. 1680.

») Kop XVIÍI. 15.

•) Vzdor svému jménu byl eské národnosti, nebo vydal pozdji jako šternberský

proboít tcský kancionál. Jungmonn, Historie liter, eské II. vyd IV. . 116.

') Kop. III. p. 6. 168. Ped 10 lety pijali UnovSti bez vle a vdomosti

biskupovy za kaplana knze Pavla, jenž se potom »no6ním asem z UnCova uloudíc

ssebon jakous dveku a klíe od msta vymluvíc vykradl*. Kop. VIII. fol. 1. dopis

biskupv o to dto. 3. ledna 1567. Poznov dto. 24. února 1571 Kop. IX- fol. 63. a XI

fol. 67.
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— zstala katolická, bjf namnoze pijímala pod obojí,*) což

ostatn bylo dovoleno. ") 2e vtšina i když roku 1584 pijali za kaplana

knze odpadlíka, •) byla pravovrna, dlužno se domnívati z dopisu,

jímž biskup Stanislav téhož léta ukládá novému, po brzkém odchod
Jana Rozenplata již tetímu farái Janovi Velvarskému pro dobu veliko

nodní, aby nezpovídai houfn, nýbrž ^jednoho každého obzvláštn",

a sice aby slyšel zpov i od tch, kteí pijdou k nmu z okolí.

Kdyby pak nkteí z mšan chodili ven k jinovrcm, ty aby dobe
znamenal. Konen pak a oznámí, kolik vících bude pijímat pod

jednou a kolik pod obojí zpsobou. *) (P. d.)

') áilperáký fará Koustantiii Jordán (dto v Šilperku v nedli ped sv. Michalem

1563) dle kontextu evandlický kazatel augspurského vyznání, prosí císae o faru v Uh.

Hradišti a kdyby té se mu nemohlo dostat, tedy v Unov »den die leute gem
ium meistentheilsab utraque specie vrern*. {D'Ehert, Notizenblatt 1873 p. 81).

') Panu Karlovi ze Žerotína píše biskup r. 1580 o Novojiínských : »Z strany

pijímání pod oboji zpfisobou nikdy jsme jich ani taky jiných v to nepotahovali a jim

nezbraovali, aby jim jak pod jednou tak i pod o boj í zp fisobo u, kteí by toho

žádostiví byli, podáváno bejti nemlo.* Kop. XVIII. fol. 184.

•) Biskup píSe farái unovskému Janovi Velvarskému poátkera ledna 1585: tZe

jsou pak toho knze Jana — jak jej apostatu jmenujete — týž Uniovští za kaplana

pijali, jest nám s nemalým, že by takovej býti ml, podivením. Všaký pobtidž ijyst^

bez nho na ten as v nemocnici své bejti nemohli, zanechtc ho ještó (toliko aby poádek

v služb boží a svátostech posluhování zachovával) tam nkterý 6as. Až by tam jinej

katolický pobožný kaplan objednán byl se piite*. Kop. XXII. fol. 11

*) Dto na Kromíži ve stedu po nedli Judica (21. bezna) 1584. Kop. XXI.

fol. 75. Houfná z poved bylo zaízení luteránské: knz poíkav s nkolika osobami

rázem vSeobecnou formuli, že mají híchy na sob, všem dohromady dal hlasité napomenutí

a rozhešení. — Nástupcem Jana Rozenpluta byl knz Šimon, jenž poátkem kvtna

1583 zas už nebyl v Unftov. Obroí pevzal po nm snad onen knz Jan z kláStera

Šternberského, jejž dle dopisu biskupova ze dne 25. kvtna 1583 mají UniovStí poslat

aa Kromíž »ponvadž o témž knzi Janovi jakého uení a života jest vdomosti

nemámen. Kop. XX. fol, 121.
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3ak lze sociální pojištní doplniti pojištním

soukromém.
Dr. Jan KoriNÝ.

Ve vývoji sociálního pojištní jest znamenati dva systémy : sj-stém

dobrovolného lenství a systém závaznosti.

Na myšlence dobrovolného lenství jest vybudováno starobní po-

jištní v Belgii zákony z let l>iO, 1865, 1900 a 1903, ovšem za

subvence státní. Stát totiž každému nemajetnému obanu, jenž je lenem
všeobecné pokladny pensijní (caisse generále de retraite, pozdji épargne
et de retraite) a stádá si kapitál pro dchod ve stáí, pidává k úsporám

do 15 fr. ron 60% a to tak dlouho, až vzrostou vklady do výše,

která staí na doživotní díichod 360 fr. ron. Aby stát ješt více

uraožiioval myšlenku dobrovolného lenství, podporuje hmotn pojišo-

vací spolky, které si vytkly za úel získati hodn lenstva. Na dobro-

volnosti a státní subvenci spoívá také starobní a invalidní pojištní

italské.

Systém závaznosti vznikl v Nmecku a trvá v invalidním a sta-

robním pojištní již od r. 1889. Dle nebojsou urité tídy obyvatelstva

zákonem nuceny do pojištní vstoupiti a píspvky platiti. K placení

píspvk jsou pibráni i zamstnavatelé. Ponvadž také stát pispívá

na pojištní invalidní a starobní, starají se tu o Hmotné zájmy dlnictva

ti initelé: dlníci, zamstnavatelé a stát.

Boj mezi románskou ideou dobrovolného lenství a mezi germán-

ským systémem závaznosti, který byl veden ve vd i v praxi, v litera-

tue pak mezi Nmci na jedné a mezi Angliany a Ameriany na stran

druhé, byl energický a trval na 20 let. Ješt na mezinárodním sjezdu

sociálního pojištní ve Vídni r. 1905 stáli zastanci obou systém proti

sob. Hlavní mluví stoupenc románského régirae de la liberté, Leopold

Mabilleaw, poukazoval na to, že jest ethicky daleko cennjší, když se

nkdo pojistí z vlastního popudu, nežli když jest k tomu pinucen

zákonem; pak že mže dobrovolné pojištní oproti závaznému daleko

lépe vyhovovati lidem rzného povolání a tím že i mže lépe hospo-

daiti a všemu možnému zneužití eliti. Naproti tomu zdrazoval
Schmoller a jiní, že dobrovoln se pojišují zpravidla lidé vzdlanjší

a zámožnjší, ale málo kdy vrstvy nejnižší, které by pojištní práv
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nejvíce potebovaly, jak po stránce hmotné, tak i výchovné. Závazným

pojištním však že lze úelu dosáhnouti rychle a jist. Jeho pevný

útvar dovoluje nejširší vyrovnání risik a zárove pipouští samosprávu,

která má v moci initi rzná opatení proti úrazm a nemocem (simu-

lace). Proti tmto výhodám výchovným, technickým a správním se

uvádívá, že závazné pojištní seslabuje cit pro zodpovdnost, otupuje

smysl pro spoivost a podkopává schopnost dalšího rozvoje.

Avšak již r. 1908 na. Vlil. mezinárodním sjezdu pro sociální

pojištní v ím zvítzil syttém nmecký. Bývalý italský ministr Lnzatti,

dlouholetý bojovník za ideu dobrovolnosti, na základ svých neblahých

zkušeností a pod dojmem píznivých výsledk v Nmecku vzdal se

v pedveer svého života všech illusí a doznal veejn, že massy lidu

možno jen cestou závazného pojištní vychovati k tomu, aby se samy

o sebe staraly a pamatovaly na všecky možné pípady v život práv

tak, jako jen školní povinností lze lid nauiti ísti, psáti a poítati.

Práv Luzatti to byl, který tehdy za všeobecného souhlasu vytkl smr
pro nastávající fázi vývoje sociálního pojištní tmito slovy: „Nucené

pojištní poskytuje nevyhnutelné minimum jíti dál až k dosažitelnému

maximu mže jen pojištní dobrovolné. Mezi obma tmito póly jest

široké pole innosti, jak pro volnou iniciati\u jednotlivce, tak i pro

autonomii organisací."

K obma systémm už také pihlíželi nkteí zákonodárci (n-

mecký, rakouský, francouzský, anglický). V Rakousku na p. pojištní

invalidní a stnrobní jest závazným, ale umožuje i pojištní dobrovolné.

Dle §§ 121— 124 vládní pedlohy zákona o sociálním pojištní

mže si každý pojištnec k zákonité minimální prémii pipláceti do-

brovolnými vklady na vtší invalidní a starobní dchod, aneb i na

vyšší penžité odbytné pozstalým. V takovém pípad mže býti

dchod splatným mezi 55. a 05. rokem, tedy už ped 65. rokem, na

který zákon Ustanovuje splatnost dchod normálních.

Další §§ 125-129 dovolují, aby ten, kdo zmnou svého povo-

lání vypadl z pojišovací povinnosti trvale neb jen pechodn, mohl i

nadále v pojištní dobrovoln setrvati a pak starobní renty nebo pe-

nžitého odbytného v témž rozsahu jako pojištnci samostatní požívati.

Na základ § 142 piplatí stát ke každému bžnému dchodu

invalidnímu a starobnímu, nehled na jeho výši a na to, zda patí po-

jištnci nesamostatnému i samostatnému, aneb dobrovolnému, ron
90 K, ovšem jen potud, pokud nebude míti dchodník více roních

píjm, které podléhají osobní dani, nežli 2400 K.
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Dobrovolným pojištním má se ešiti obtížný problém, nalézti

zlatou stední cestu, která by vedla jednak k sociální péi o tídy nej-

nižší, iednak i k volnému rozptí sil tíd zámožnjších.

Princip dobrovolnosti, pokud jest obsažen v nikouském pojištní

sociálním, sotva dojde vtšího povšimnutí. Píina leží jednak v ú tvaru

po jištní, jednak v lidu.

Dobrovolné pojiš'ní pipouští jedin pojištní dchodu — nikoliv

kapitála •— a to ješt v hodn omezené míe ; nebo roní vklad nesmí

býti na dobrovolné pojištní vtší než 100 K, vklady do pojištní do-

brovolného složené ve dvouletí peJ rokem, v nmž nastala smrt nebo

invalidnost, vrátí se s 2% úroky (§ 123), kdo neplatí zákonitých pí-

spvk, nemže spláceti dobrovolné a mimoádné (§ 121), starobní

dchod dobrovoln zvýšený mže býti splatný až od 55. do 65. roku

(§ 122) a dobrovolné pojištní platí jen pro ty, kteí nemají víc než

2400 K roního dchodu (§ 142). A pece má pojištní kapitála dnes

mnohem širší význam nežli pojištní dchodové, ponvadž hospodásky

zasahuje hluboko do života soukromého i veejného, podporujef pod-

nikavost jednotlivc, umožuje výchovu a vzdlání rodin a slouží vše-

strann zájmíim pojištnc vbec. Strnulá forma dobrovolného pojištní

rakouského neodpovídá všeobecné poteb lidu a nemže se ani pi-

zpsobiti jeho individualit. Dle francouzského zákona o starobním po-

jištní (1910) mže si pojištnec naskládanou vyšší rentu pemniti

v kapitál, jehož mže voln použiti k zakoupení domku, pole, živnosti,

ba i pojistky na úmrtí u nkteré soukromé pojišovny ž'Votní.

Krom omezené formy, která bude jen nkterým pojištncm do-

staten vyhovovati, bude dobrovolnému pojištní na závadu ta okolnost,

že u nás nezdomácnla ješt myšlenka pojišovací tak, jako v jiných

státech, zvlášt pak v Anglii, Nuieckti, Belgii a j., kde ilou propa-

gandu provádjí pojišovny, spolky, školy atd. U nás lid ješt nedocenil

významu pojišování, proto se tak brzo neodhodlá k dobrovolným pí-

spvkm bez úinnjšího vnadidla materielního a bez silného

popudu vnjšího.
Vláda rakouská, znajíc psychologii lidu, spoléhá také na pomoc

veejnou se strany jednotlivc, obcí, spolk, zemí a státu Jaké výše

dostoupí takové pomocné fondy a jakého úelu dosáhnou, lze tžko

pedem íci.

Jist však dobrým výsledkem by se neminulo dobrovolné po-

jištní, kdyby byly zízeny ve všech korunních zemícli po vzoru eském

zemské pojišovací fondy, které by pevzaly pojištni vtších

i
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dávek. Pevzíti to bylo by asi možné, ponvadž dle § 121 budou pi-

kázány všecky píspvkové platy pevyšující zákonitou míru, pokud

neslouží k úhrad díve neplacených ádných píspvk, zvláštnímu

oddlení u invalidní a starobní pokladny s oddleným útováním a

hospodaením.

Zemský pojišovací fond císae Františka Josefa I. v Praze, o jehož

založení a organisování dobyl si velikých zásluh J. E. prof. dr. Albín

Bráf, dostal do vínku od království eského 1 million korun, kteráž

suma vzrostla dobroinnými píspvky msta Prahy, okres, obcí a

jednotlivc do konce r. 1911 na 1,262.340 K. Ustav tento pojišuje

doživotní dchody, které se stanou splatný, dožije-li se pojištný muž

aspo 55. a žena aspo 50. roku
;
pojištnci jest dáno na vli ustano-

viti si, kterým rokem dchod bráti pone, rozhodnutí však své nemusí

oznámiti pedem, nýbrž až v as poteby. Dchod lze pojistiti také

osob jiné. Pojištní možno uzavíti bez výhrady, t. j. že se mají

vklady i s úroky stráviti doživotními dchody, aneb s výhradou, t. j.,

vkladatel mže si vyhraditi, aby vklady samy byly zachovány a po

smrti pojištnce vráceny dédicm jeho. Pojištnec se mže výhrady

kapitálu vzdáti a sob dchod zvýšiti, když by snad už ddic neml,

aneb když by tito nebyli podpory potební. Rovnž smí pojištnec za-

žádati, aby mu byl vyplacen kapitál místo dchodu. Sdruženým po-

jištním lze v zemském pojišovacím fondu císae Františka Josefa 1,

zabezpeiti vdovskou pensi ; oba manželé za života berou spolen

dchod, zeme-li však jeden z nich, zstane dchod v plné výši druhému.

I dtem mohou rodie nebo píbuzní nepatrnými dárky píleži-

tostnými pojistiti dchod pro jich stáí aneb aspo zachovati pojistky,

které by si v pozdjším vku samy zvtšovaly. Vklady mohou se díti

v libovolné výši a dob.

Zemské pojišovací fondy mly by tu jednu velikou výhodu ped

státní invalidní a starobní pokladnou, že by zaruovaly pojištncm

volnost ve výši i form pojištného obnosu. Propaganda však dobro-

volného pojištní by asi nebyla u zemských pojišovacích fond o nic

lepší než u státní pokladny.

Úinné rozšíení myšlenky pojišovací možno oekávati jen od

ilých agent, které mají k disposici jen pojišovny soukromé.

Na II. mezinárodní konferenci pro sociální pojištní v Drážanech

(1911) pednášel editel zemské pojišovny v Lubeku, taj. vl. r. Biele-

feldt, o „spojení státního pojištní povinného se soukromým pojištním

dobrovolným." eník dovozoval, že se zlepšením hospodáských po-
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mr pibývá intelligence a také životních poteb, z toho že vzniká

snaha jednotlivce upraviti své životní poteby dle vlastní vle; proto

vidí tídy zámožnjší v nuceném pojištní z pravidla brzdu svého vý-

voje a omezování vle, nesamostatným pak odpadá možnost asem se

us^mostatniti a podnikavost státu posíliti. Dobrovolné pojištní („Frei-

willige Zusatzversicherung''), které jest také v nmeckém pojištní dl-

nickém obsaženo a které bylo rakouskému zákonodárci sociálního po-

jištní vzorem, uznával Bielefeldt nedostateným a k doplnní povin-

ného pojištní sociálního doporuoval lidové pojištní u soukro-

mých spoleností. Po tchto ovšem žádá, aby provádly — pokud se

tak ješt nestalo — hlavn pojištní kapitálu a dchod, úast na zisku,

aby zprostedkovaly osobni a hypotékami úvr na základ pojištní,

aby usnadnily výmnu pojištní, aby podporovaly stavbu dlnických

domk a zlepšovaly bezpenostní opatení k pedejití úraz a nemocí atd.

O doplnní sociálního pojištní pojištním lidovým se jednalo i na

mezinárodní konferenci pro sociální pojištní v Zurichu i-. 1912 v záí.

Tato vážná akce, jež se podniká na nejpovolanjších míátech a

jež dochází mocného ohlasu i na jiných schzích a v literatue, dává

tušiti, že sociální pojištní bude co nevidt doplnno pojištním lidovým.

Pedtucha jest tím oprávnnjší, že v posledních msících vynikly

v Nmecku finann silné pojišovny pro sociální pojištní.

Sociáln demokratická strana založila 16. prosince 1912 v Ham-

burku akciovou spolenost pro lidové pojištni („Volksfursorge") s akcio-

vjva kapitálem 1 millionu marek. Msíc na to 25. ledna 1913 byla

založena druhá akciová pojišovna pro lidové pojištní (^Deutsche

Volksversicherung A. G.") s akciovým kapitálem 2 millionu marek, jež

pevzalo 30 nmeck3'^ch soukromých pojišoven životních, mezi nimiž

jsou ty nejvtší spolenosti vzájemné i akciové. Spolenosti vládnou

kapitálem 3"/* milliardy marek a daly podniku k disposici 1 miUiou

marek na organisaní fond bez úrok. Akciová pojišovna lidová nemá

cíl výdlkáákých. Forma akciová byla volena jen proto, aby se

mohla z poátku obchodn lépe pohybovati, potebám pojišovací prakse

snadno pizpsobovati a co nejvíce rozšiovati. Akciový kapitál bude

dle stanov zúroen jen 4%; toto omezení je zajištno pro vždy tím,

že píslušný odstavec stanov mže býti zmnn toliko se souhlasem

íšského kanclée. Všecek zisk po srážce ovšem zákonitých reserv pi-

padne ústavu t. j. pojištncm. Podmínky pojišovací budou bedliv

pihlížeti k hospodáským pomrm pracujícího lidu, zvlášt pak bude

postaráno o to, aby vklady jednou zaplacené nepropadly. Pojištncm
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se zaruuje úast na správ. Ustav hodlá soustediti všecka pojišovací

zaízení, jaká mají svazy dlníku i zamátnavatel, a to bud" že by byl

takovým pokladnám úmrtním, vdovským a j. ústavem zajištovacím,

aneb že by pevzal všecka jich risika. Soukromým pojišovnám šlo jen

o nepolitický podnik hospodáský, ony „nemly pi zakládání na mysli

ani ohled obchodních ani finanních, Jdouce jen za vyššími cíli ná '

rodními a národoho3podásk3^mi."

Souasn s akciovou spoleností pro lidové pojištní, kterou vy-

volaly soukromé pojišovny, byl zízen svaz soukromých a veejných

pojišoven životních pro lidové pojištní („Vereinigung des Verbandes

offentlicher Lebensversicherungs-Anstalten in Deutschland),

Jmenované ti podniky pro sociální pojištní nevznikly sice pímo
za tím úelem, aby doplovaly sociální pojištní ve smyslu Bieleíeldtov

'— sociální demokraté už delší dobu se chystali k tomu, ab}^ dostali

do rukou sociální pojištní, a soukromé a veejné pojišovny chtjí jim

eliti podobným podnikem ovšem nepolitickým a národním — avšak

mohou brzo úelu toho dosáhnouti.

Na mezinárodních konferencích byla podrobn probírána vedle

technických základ lidového pojištní i otázka, kdo má lidové pojištní

provozovati, zda soukromé pojišovny, spolky, i stát. Všici tito nositelé

došli stejn velých zastanc.

Dr. Nabiiolz (Zeitschrift fiir die ges. Versicherungs-Wissenschaft

1913. 2. íslo) myslí, že tuto otázku nelze rozhodnouti tak jednoduše,

paušáln, a soudí, že by bylo nejv3^hodQjší, kdyb}'' samostatn výdlen
inné osoby neorganisované byly pojištny u soukromj^ch pojišoven,

které za dlouholeté innosti poznaly psychologii lidu a tedy i všecky

jeho poteby. Organisovaní dlníci a lenové vtších konsumních spolk

že by mohli použíti svých organisací k lidovému pojištní, jež by

spoívalo na vzájemnosti a mlo minimální výlohy správní (bez agent).

Nabholz poukazuje na to, že ped vzájemnými spolky se zastavil

i monopol životního pojištní v Itálii, jenž innost spolk nezastavil, nýbrž

naopak ulehil. Zbytek pak dlník hospodásky, zdravotn a mravn
nejslabších, jimž by se vyhýbaly pojišovn}' soukromé i organisace, že

by pipadl státu. Ten by také tyto vrstvy podporoval vtšími píspvky

jako strážce chudinství a vj^chovatel lidu.

Pro Rakousko jest v sociálním pojištní Nmecko vzorem. Tím

neíkám, že by Rakousko z Nmecka všechno napodobovalo. Tak na

p. pojištní soukromých úedník (1906) jest rakouským originálem,

který (1911) Nmci pevzali; také samostatní došli poprvé povšimnutí
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V rakouském pojíšténí sociálním. Avšak v celku jsou základy Bociainího-

pojištní u nás a v Nmecku stejné. Proto tedy dá se snadno ped-

povídati, že i vývoj jeho bude u nás obdobný jako v Nmecku, budou-li

ovšem vývojové podmínky tytéž, to jest, bude- li pda náležit pro

pojištní pipravena, a bude-li lidové pojištní na takovém stupni, ž© h*

by mohlo závazné pojištní doplovati.

K zlepšení obou podmínek mohou platn pispti soukromé

pojišovny svými agenty a svými odborníky. A ponvadž u nás nejsou

tak veliké pojišovny jako na p, americká „Metropolitan" nebo aspo

nmecká „Viktoria", bylo by záhodno utvoiti svaz pojišoven, který

by nechtl z lidového pojištní bohatnouti, nýbrž který by je chtl

zdokonaliti, jak to jen pipouští dnešní vda a jak toho vyžaduje

skutená poteba, a potom uplatnili, jak toho právem zasluhuje pojištní

lidové. editel Dr. Bischoffkritisuje osnovu zákona o pojištní soukromých

úedník v Nmecku (Veroffentlichungen XXIII.) pravil mezi jiným :

Zkušenosti z pojištní soukromých úedník v Rakousku ukazují, že

minimum, které pojištncm poskytuje zákon, nikterak neuspokojuje lepši

úedníky, kteí práv proto hledají plného uspokojeni u pojišoven

soukromých.

Podobn tomu bude jist u dlnictva. Proto je teba, aby byly

soukromé pojišovny v as pipraveny.



Dr. Jan Sedlák : O táborských traktátech eucharistických. 285

O táborských traktátech eucharisticksch.
Dk. Jan Sedlák. (C. d.)

Obsah traktát táborských.

Majíce pikartské traktáty Tábor v plném jich znní ped sebou,

mžeme soud pronésti o jejích uení bez obavy, že bychom jim ukivdili

nebo smyslu jejich nevystihH. Podáme v následujícím obsah spisv

a pipojíme k nmu vždy nkolik poznámek.

Traktát Jana Nmce ze 2atce.

Jan Nmec ze 2atce nejprve upozoruje vící, že jest nutno

zkoumati myšlenky, jsou-li od Boha nebo od antikrista, ježto Kristus

sám pedpovdl, že na konci vk povstanou mnozí proroci falešní.

To se týká hlavn svátosti oltání, o níž již uenníci Kristovi upadli

v blud a o níž nyní tolik kacíství koluje, jako hloupá herese, že

chléb nezstává po posvcení a že pípadky trvají bez podstaty a chléb

že se pepodstatuje v tlo Kristovo pirozené a j. V té nauce odporují

moderní doktoi starým a sami sob vespolek, a již proto musí býti

vícím podezelí ; vbec platí jen potud svdectví jejich, pokud

souhlasí s Kristem, jeho apoštoly a uiteli prvotní církve.

Pedevším tedy a nedá se vící svésti vtou : tak uí ímská

a celá církev, tedy to nutno pijati a dále nehloubati. Vící musí

hledati dvod víry v Písm. Nebo a je víra vznešená, pece se dá

každý její lánek z Písma neb rozumu vyvoditi ; ím více se o víe

hloubá, tím jasnji záí. Proto a nic neví kesan o svátosti oltání,

než co mu podává Písmo nebo rozum víru plodící.

Ptáme-li se tedy, co jest onen chléb, jejž Kristus pi poslední

veei podal apoštolm a jejž my dnes požíváme, a co ono víno, zní

odpov: tlo a krev Kristova. Tak praví evangelisté Mat. Mar.

a Luk. a sv Pavel, tak vila prvotní církev. Tedy : ten chléb je

tlo Kristovo a nikoli, jak moderní uitelé íkají: to, co pod

chlebem se kryje, je tlo Kristovo. Sv. Jeroným, Augustin, Rabanus

také tak píší.

Ale ježto blud není ve slovech Písma, nýbrž v nesprávném jich

pochopení, jest další otázka: v jakém smyslu nazval Kristus chléb

svým tlem. Dvojí jest smysl: nepravdivý a jedu plný, že totiž chléb

je identicky tlo Kristovo, tak že se bu chléb dle své podstaty

Hlídka. 20
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promuje v tlo Kristovo pirozené nebo že se tlo promuje v chléb,

tak že již není pak chleba hmotného, nýbrž celý jest pepodstatnn

v Kristovo tlo. Tento smysl jest bludný, ježto jest proti Písmu.
Písmo zajisté i po posvcení nazývá svátost chlebem a Pavel kára

Korintské, že se pílišným požíváním svátosti opíjeli. Také zkušenost
tomu uí; vždy hostie posvcená mkne, tvrdne, hnije jako každý

chléb, což nemže píslušeti télu Kristovu.

Smysl katolický je, že ten chléb je tlo Kristovo svátostn
neb obrazn (figurative) t. j. to, co dle pirozenosti zstává chlebem

hmotným, tebas již posvceným, jest tlem Kristovým dle obrazu a

znamení (secundura figurám et significationem) ; znamená totiž, že

tlo Kristovo a jeho krev, pro nás na kíži trpliv
obtované, jsou vícím zásluhou, pokrmem, rozkoší,

posilou, potchou a oživením duchovním a všestranným
nasycením, jakž to Kristus u Jana VI. ekl.

Tato slova Kistova nutno vykládati o požívání duchovním,
a prostednictvím svátosti nebo bez ní. Toho duchovního pokrmu
je tento viditelný chléb svátostí a obrazem, abychom tak viditelnou

svátostí bjli vedeni k pokrmu neviditelnému. Proto ustanovil Kristus

svátost oltání po požití beránka velkonoóního, ježto jako beránek
ml se požívati na znamení budoucího utrpení Kristova,

tak my užíváme znamení vyššího, svtjšího a užitenjšího
na památku téhož utrpení již minulého.

Slova Kristova „Toto jest tlo mé" mají smysl: Toto úinn
znamená (efficaciter figurat) tlo mé. Nebo kdyby se tomu rozumlo

identicky, Kristus by denn se stával novj^m Bohem, mohli by ho

požívati i nevící, i zvíata. Proto neekl: Zde jest tlo mé, nýbrž

toto jest tlo mé, aby se celé vykládalo obrazn, jakž takových

obrazných rení v Písm jest hojn.

Mže tedy vící svátost nazývati bud chlebem nebo tlem

Kristovým, ovSeni v dobrém smyslu, že je totiž obrazn tlem Kristovým.

Mže nevícím pisvditi, že je tlo Kristovo, mže to i popíti, jak

z toho bude vidti prospch, ale lépe jest popíti, aby se zamezila

modloslužba. Nebyli kacíštjšími modloslužebníky knží Bálovi než

moderní knží. kteí tak nízké stvoení nazývají bohem.

Avšak v obrazných reních teba jest rozeznávati stupn, nebo
nkteré naznauje vc zobrazenou blíže, nkteré vzdálenji. Tak

obrazy starozákonní toliko naznaovaly budoucí tajemství, nemajíce

v sob milosti posvcující, svátosti však novozákonní mají Krista jaksi
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vcn pítomného a spolupsobícího, tak že ti, kteí je hodn pijímají,

stávají se úastn3'mi Krista, oištni a posvceni jsouce jeho krví v pravd.

Zvláštním zpsobem pak jest Kristus pítomen ve svátosti oltání,

jež nad jiné tím vyniká, zejí figury starozákonní pozbyly platnosti, zeji

Kristus ustanovil v dob nejvtší své lásky a že ji kázal pijímati na

památku svého utrpení. ')

Je Kristus pítomen rzným zpsobem. Jako Bh jest všude

v každém stvoení bytností a mocí svou, jako lovk jest nejdokonaleji,

podstatn a tlesn, kdekoli jest tlo jeho pirozené. Tak žil na zemi,

s tím tlem, tebas oslaveným, pece pravým a rozmrným vstoupil

na nebesa, tak že tím zpsobem není ve svátosti, ba vbec nikde na

zemi. A jako pokud žil na zemi, nebyl Kristus tlem svým zárove

na více místech, tak ani nyní. Proto pravil Kristus: Eekl li by vám

kdo „tuto jest Kristus neb onde", nevte.

Nelze pipustiti výkladu, že jako duše je podstatou na více

místech, tak mže býti i tlo Kristovo, ježto jest duchové. Ze zázrak
- o sv. Ambroži a jiných vykládaných, že byli souasn vidni na dvou

místech, nelze nic uzavírati.

Jiný zpsob bytí jest duchovní, jímž jest Kristus ve

svatých milostí svou skuten, posiluje je, ochrauje a pomáhaje jim.

Tetí zpsob bytí je silou a mocí, a tak jest Kristus stále

na. nebi i na zemi, jako je král svou mocí v celé íši.

tvrtý konen jest svátostný, Kristus totiž, chtje pispti

slabosti lidské, ustanovil viditelné svátosti, ab}^ jimi byli lidé vedeni

k vcem neviditelným a aby jimi jako nástroji vážili živou vodu milostí.

Když tedy té svátosti užíváme, dosahujeme skuten milosti, ne pro

viditelné znamení, nýbrž pro Krista spolupsobícího tím znamením a

pítomného zde jinak než na jiných místech.

Ve svátosti oltání je tedy Kristus pítomen trojím zpsobem:

1) svátostn, ježto „úinn znamená" tlo Kristovo, více než jiná

,
znamení; 2) mocí, ježto tou svátostí posiluje vící proti útokm

j
-áblovým, proto nutno ji pijímati hodn; 3) duchovn, zvláštní

milostí svou živ duši, jako slovem božím — a to jest jísti tlo Pán

:

hýú a ním spojen vírou, nadjí a láskou -). A tento zpsob bytu

Kristova stále v sob pociují vící, když pijímají svátost oltání.

') »Hoc sacramentum babet excellenti módo realiter Cbristum presenteiú et actualiler

in sumentibus cooperantem.*

^) Diguus ergo christianus, se Christo unire in veritate cupiens, quocienscunque

faec sacramenta receperit, a Christo mirabiliter movetur et in bono succenditur et stabilitur

20*
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Dv vci tedy má vdti vící: Pedn, že jísti tlo Páti

dle slov Kristových u sv. Jana VI. jest duchovn mínno t. j. že

má vící s živoa vírou a vdností vzpomínati utrpení Pán a jím se

síliti k následování Krista a trplivému nesení kíž. Tak jedli tlo

Kristovo a pili jeho krev i Jan Ktitel a lotr na kíži, tak ho požívají

i uvznní neb pocestní bez viditelné svátosti — tak ho máme požívati

i my ve svátosti nebo bez ní.

Za druhé, že vící lovk je mnohem dstojnjší než.

svátost, ježto je chrámem sv. Trojice, údem Kristovým a jeho spolu

ddicem. Kristus je plnji, dstojnji a dokonaleji v lovku vícím
než ve .=5váto3ti, ponvadž pímo psobí na duši, a pece tu není

tlesn — tedy tím mén jest tak ve svátosti. A požívání tla svého

slibuje pro vnost, kde jist není tlesné — tedy ani ve svátosti.

Ale tím pokrmem tlesným chce nás, slabé lidi, vésti k pokrmu

duchovnímu. Z toho je spolu patrno, jak se liší tento svátostný chléb

od obecného, ježto se má jísti jen pro hlad duchovní a nesmí se dávati

nevícím, nehodným, zloinným neb zvíatm.

Jest se tedy vystíhati dvojího bludu: tch, ktieí praví, že^

svátost již není chlebem, nýbrž tlem Kristovým hmotným, a tch

kteíž uí, že se neliší nic od chleba obyejného ; a viti jest, že to.

co pirozeností svou jest chlebem a vínem, mocí Kristovou a posvcením

knžským se stává zmínným zpsobem tlem a krví Páné.

To chtjí knží táborští lidu hlásati. —
Podávám obsah traktátu Jana Nmce ze Žatce obšírnji, protože

je dle slov Píbramových a, jak uvidíme, skuten pro celou nauku

táborskou smrodatným.

Po stránce negativní jest uení táborské jasné: Kristus není

pítomen skuten dle bytu svého pirozeného a nemá se svátosti

vzdávati úcta klanní. To opakuje traktát stále a s drazem. Je to

tedy nauka pikartská. Ale po stránce positivní lze pozorovati

u autora veliké rozpaky. Pouhým obyejným chlebem a vínem svátost

také není — praví spis na konci, ale rozdíl, jejž udává, je tak

nepatrný: že se má požívati z hladu duchovního a že se nemá

dávati nehodným. To je pec úpln zevnjší a nepraví nic o podstat

svátosti! Podstatou je svátost oltání opravdu chlebem a jen chlebem

%

vel ad contricioDem peccatorum aut ad recordacionem divinorum beneficiorum exciiatar

ft per hoc forcius Christo unitur. Et lalis gracia ex supernis sic a Chiisto precedens-

raediante isto sensibili sitrno est res Iniius íacramenti.
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tlem Kristovým není. to jest jen v nebi. Chléb svátostný je toho

tla jen obrazem a znamením, znamením vyšším nežli jsou jiná

2;naraení (starozákonní), protože je znamená blíže, a Kristus je tu

pítomen jen duchovn, moeí svou, svými milostmi, jež duši hodné

udílí. Tak je pítomen arci ve všech svátostecb novozákonních, ale

zde vyšší mrou, zvláštním zpsobem. Vící totiž, požívaje chleba

svátostného, má se jím povznášeti k chlebu duchovnímu, t. j. uvažuje

utrpení Pán síliti se jím k následování Krista v snášení utrpení.

To jest jádro nauky Jana Nmce ze Žatce. Petr Chelický dobe

ekl: pikartství pod kalichem') a Goll^) správn karakterisuje

nauku tu: z pítomnosti skutené stává se jen pítomnost úinná.
V argumentaci zaráží pímo povrchnost polemiky proti názoru ka-

tolickému. Transsubstanciace odbyta jen v úvodu siln3^m slovem, že je

to hrozný blud; katolický názor oznaen nepípadným názvem „identi-

fikace" ; možnost pítomnosti Kristova tla oslaveného vyvrácena

tvrzením, že by se pak Kristus asto stával Bohem a že by byl

podroben processu hnití atd. ! Logicky nesprávná jest argumentace

:

Kristus jest v lovku dobrém dokonaleji než ve svátosti a není v nm
osobn — tedy ani ve svátosti. Tu se pece pedpokládá, co se má

teprve dokázati! A jak naivní je, že Kristus slibuje požívání sebe na

vnosti, kde nebude tlesné! Nebyl vru myslitelem ten, jenž psal

tento traktát. A exegetou také ne, jakž vidti z násilného zpsobu,

jímž vykládá slova Kristova pi zaslíbení a ustanovení svátosti a slova

Pavlova a jak vybírá citáty ze sv. Otc. — Nepoctivé pímo jest,

praví-ii autor na poátku s drazem, že chléb svátostný je tlo Kristovo,

potom dí, že vící mohou protivníkm piznati, že je svátost tlem

Kristovým, nebo to popíti, 3) jak by z toho vidli prospch, ale lépe je

popíti, aby nevznikala modloslužba, a na konci sám uzavírá, že je svátost

chlebem a spolu shora zmínným zpsobem tlem a krví Pán! Tu

jest návod a poátek všech tch oklik a vytáek, jimiž Táboí svádli

nevdomé a theologm hledli vyklouznouti. Vždy dle Jana ze Zátce

svátost oltání není nikterak tlem a krví Pán, a vztah k nim jest

pi pijímání ryze subjektivní: jen v požívajícím, a zevnjší:

úvaha o utrpení Pán

!

Nápadná jest odvislost tohoto traktátu od spis Viklefových, jež

potvrzuje soud Píbramv o Nmcovi. (P. d.)

') Goll, Quellen II 17.

2) Goll, ibid.

^) Ten návod je z Viklefa De eucharistia vyd. Los. (Lond. 1892) str. 305.
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Francisco Ferrer.
BoH. Kyselý. (. d.)

A toho práv Ferrer se obával. Nechtl, aby se rau vymkla koist

tak tuná. Proto hledl ji od toho úmyslu odvrátili. Ale Meunierová

odpovídá rázn : „Pro Coppolu pinésti malou obt rozhodn chci a

iním tak ráda. Nikoliv snad proto, že se tolik piinil, aby mne
obohatil do millionii. Kdyby to byl obyejný správce jmní, zaplatila

bych mu a bylo by všemu konec. Ale jest to pítel, jenž mne miluje,

o tom není pochybnosti, arci svým zpsobem, tak že nebyl nikdy

mým tšitelem, jemuž bych se svila se vším svým smýšlením a

cítním, jako Vám. Máti má jej mívala velmi ráda a nazývala bo

milým synem, nebo nám podal mnoho dkaz upímné lásky a to

nikoliv z úmysl zištných."

Poslední list z Milána nese datum 22. února 1900. Hledí v nm
Ferrera uklidniti podotknutím, že dm se nekoupil. Další lístky jsou

z Janova a Marseille. Cesta míjela zdlouhav, nebt Ernestina prodlela

astji u znám3'ch. Ferrer ekal již netrpliv a chtl jeti do Dijonu

vstíc, což odmítla. Tak octnula se opt v Paíži, kde se jí stal pobyt,

jak oekávala, bolestným, nebo churavla stále vážnji. Podnikla ješté

cestu do Basileje a uinila záv, o níž se Ferrer zmiuje. Tak ml
zajištnou rentu 12 (dle Coppoh" 16) tisíc frank. Vtší polovici svého

jmní odporuila Coppolovi. Dne 2. dubna 1901 zemela. V nkolika

dnech otevela se záv a Ferrer mohl již s plachtami rozpiaiýrai

pustiti se za novj^m, k revoluci tíhnoucím cílem. Ml ho sice stále na

zeteli, ale teprv koncem 1900, kdy již poítal se slíbenou rentou,

pipravoval otevení Moderní školy. Tato a její osudy, proces r. 190G

a jeho následky, psobení v letech 1907 a 1908 tvoí vlastní ..dílo"

Ferrerovo, jež teba probrati v následujících statích.

Dne 13. íjna 1909 byl Ferrer po právoplatném soudním rozsudku

popraven v pevnosti Montjuich (ti Montchui).

III. Dílo.

Trinidad — dí životopisec Ferrerv — byla od svého dtství

milákem otcovým. Brával ji s sebou na procházky a vN^právl jí asto

historii generála liiega. Tento Eiego býval ideálem všech španlských
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revolucioná, tebas o nm soudí historie, že ml pouze nepatrné,

povrchní vzdlání, že byl nadání nevalného, ale za to vynikal ukva-

peností v jednání a pi skrovné rozhodnosti tím vtší neurvalostí,

jakmile nco podnikl, a zároveií až dtinskou marnivostí. Rafael del

Riego y Nuuez bojoval r. 1808 proti Napoleonovi a v zajetí ranCouzském

seznámil se s názory revoluními, které penesl zpt do vlasti. Jako

vojenský velitel neposlechl, když jednalo se r. 1820 o potlaení povstání

v osadách amerických. Na to byl politicky inný a sosnoval protivládní

hnutí, ímž se stal tolik populárním, že vznikla píse Riegova (himno

de Riego), která se od liberál španlských dlouho zpívala jako výraz

protidynastického a republikánského smýšlení. I jako generální kapitán

v Aragonii byl Riego podncovatelem radikálních snah strany liberální,

což bylo píinou jeho sesazení. Ale r. 18'22 zvolen byl do kortes,

jichž stal se rok na to pedsedou. Ale Ferdinand VII. nedovedl obnoviti

poádek bez cizí pomoci. Z usnesení mocná na sjezde ve Veron
zakroila Francie. Riego byl poražen, chycen a 7. listopadu 1823

v Madrid obšen. ásti roztvrceného tla jeho poslány do jednotlivých

provincií. — Teato muž byl ideálem Ferrerovým ; v jeho šlépjích mínil

kráeti. Proto také dal synu svému (z Leopoldiny Bonnaldovy) laické

jméno Riego. A touto láskou k revolucionái z poátku minulého století

vysvtlí se i pilnutí Ferrerovo k jinému státníku podobných snah,

jímž byl Manuel Ruiz Zorilla (1834— 1895). Advokát ten žil od r.

1866 ve vyhnanství ve Francii pro vzpouru, vrátil se za krále Amadea
I., po jeliož odchodu uchýlil se znova do Francie, odkudž kul pikle

proti králi Alonsu XII. Bylt duší republikánské vzpoury r. 1883.

S tímto nepítelem dynastie seznámil se Ferrer v cizin, stal se záhy

jeho dvrníkem (pseudonym Cero = nulla) a pozdji v Paíži náležel

k nejhorlivjším a nejvášnivjším stoupencm starého revolucionáe.

Vdce to také oteven prohlásil, ka (r. 1886), že s nkolika takovými

Ferrery byla by v Madrid rázem republika znovuzízena. Ale pozdji,

kdy Zorilla již cítil, že hvzda jeho je na shasnutí a že jeho as
úpln minul, zdál se Ferrer píliš výbojným a jeho zbrklost protivila se

po klidu toužícímu duchu starého pohlavára. A tu, ješt ped smrtí

Zorillovou vypuklo dvojí spiknutí (r. 1892 a 1893), jehož duší byl již

Ferrer, soud dle vztekle protiklerikální tendence celého hnutí a isté

anarchistického postupu.

Ve dnech 12.— 19. íjna 1892 ml se odbývati kongres Volné

Myšlenky v Madrid. V ele zuivc, kteí zpsobili, že kongres byl

hned po nkolika prvních schzích vládou rozpuštn, stál „apoštol"
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Ferrer. On a jeho nohsledové domnívali se totiž, že shromáždní

volnomyšlenkáíi nemže a nesmí se obejíti bez thematu, jež cílilo

bezprostedn k vyvolání hluné revoluce ve Spanlích. Když se tedy

vrátil do Paíže, aby vydal poet ze svého jednání v loži, jež ho

delegátem kongresu jmenovala, pronesl e, v níž se obráží jasn jeho

volné smýšlení a celá politická abeceda.

„Vláda asi myslila, že ze svazu volných myslitel, v nmž mli

místo republikáni, konservatívci, radikálové, socialisté, ba i anarchisté,

nemže se vyvinouti pranic dležitého. Mínila, že tyto tolik rozdílné

prvky nemohou se nijak slouiti k dosažení spoleného ideálu a že

yýáledek svazu bude pozstávati v jalových diskusích, nedstojných

hádkách a že povede k hlubokému a trvalému rozštpení. Jakmile

však vláda proti nadání svému pozorovala, že posk^^tujeme celému

svtu povznesené divadlo nejvysplejší inteligence, jakmile uslyšela

nadšen}' potlesk, jenž bez ustání znamenité eníky vítal vyjaduje co

nejdraznji a nejpesvdivji veškery revoluní ideje a žíze po

svobod, jakmile srozumla, že udeila hodina posvátné odvety, polekala

se do té míry, že ustoupila nátlaku klerikál a rozpustila kongres,

jenž s jejím souhlasem se zahajoval.

Ano, reakcionáská vláda španlská zavela kongres! Ano, kleri-

kální vláda zakázala další práce sjezdové ! Ale nemohla nám zakázati,

abychom poítali, nemohla zabrániti, aby se nespojilo, aby se nedoroz-

umlo GOO delegát, které celé Španlsko vyslalo na sjezd. Ano, drazí

brati, bylo tam 600 zastupitel Španlska pracujícího, dlnického i

všech životních sil zem. Vláda nedovedla pekaziti, abychom nedo-

spli k pesvdení, že píštích dn staí nám heslo, jediné znamení,

abychom se pozbavili monarchie a klerikálního útisku."

To zajisté slova dosti zetelná, aby kde kdo poznal, jak dovede

volnost myšlení zaplésti klerikalismus a vládu, monarchii a náboženství,

oltá i trn v jedau sí. Po velé úchvale Ruiza Zorilly, jako hlavy

nastávající revoluce, nastínil Ferrer také program své republiky bez

hranic vlasti, jak následuje :

..Koním, brati moji, prohlášením, že chceme republiku velikou

a silnou, jež by objímala netoliko Spanly, ale i Portugalsko, jež sdílí

naši žíze po obnov. Utvoíme tak republiku Iberskou. Potom se po-

kusíme o spojení naší republik}^ s republikami americkými, kde se

mluví naším jazykem a konen požádáme i Francii, naši uitelku, aby

se k federaci pipojila. A myslíte, že odolá potom monarchie italská
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pání lidu, jenž bude volati po sv3'^eh právech v ln veliké této rodiny,

zvané ragdL latinská ?

O to tedy usiluje Španlsko, podati ruku bratím socialistm na

severu, a pak nerozeší se již strašlivá otázka elsasko-lotrinská hukotem

dl, ný-brž bratrským vzplanutím lásky. My dáme své síly, svá srdce,

celou svou vli, abychom se domohli tohoto svého posvátného ideálu,

a nezastavíme se, pokud bude kde lid s hranicemi, pokud nebude válka

vymýtna, pokud proletái nebudou se tšiti ze života, jako jiní lidé."

Takový mezinárodní ideál psobil a Ferrerovi dostalo se etných

gratulací. I vydal svoji famosní proklamaci, podepsanou pseudonymem

„Gero", v níž vyzýval aspo 300 srdnat3^ch muž k uskutenní plánu

v ní nartnutého. Doznává se k tomu sám, že uinil nárys revolu-

ního provolání u píležitosti sjezdu Volné Myšlenky 1892, tebas ped
soudem popírá jakoukoliv souvislost mezi proklamací a událostmi, pro

nž byl po 16 ti letech souzen a odsouzen. Ze mu nešlo o nic menšího,

ež o vyhlazení královské rodiny, zjevno z textu provolání

:

Úastníkm kongresu!

Mnozí z vás etli lánek, který jsem chtl rozhoditi mezi všecky de-

legáty, ale nebylo lze dostati jej do tisku. Všichni souhlasíte, že k usku-

tenní revoluce musíme si všichni podati ruce. Ale nemíníme všichni vy-

stoupiti rázem a není toho ani teba. Hledáme pouze asi 300 muž, kteí

jsou hotovi jako my, za každou cenu vyvolati spiknutí v Madrid.

Vyhlédneme si píhodný okamžik, jako píkladn dobu všeobecné

stávky, nebo pedveer 1. kvtna. Máme spojení s dlnickou stranou i s ji-

nými pívrženci revoluce, abychom pipravili pdu. Jsme úpln jisti, že

v onen den, kdy v urenou hodinu padnou hlavy královské rodiny i ministr,

nebo kdy vyletí do povtí budovy, které je kryjí, povstane takový zmatek,

že naši pátelé nebudou se píliš namáhati, aby se zmocnili veejných bu-

dov a organisovali revoluní ety.

Vám pak, nejprvnjším stoupencm pipadne sláva prvenství i teba
est první smrti za vc, smrti to tisíckrát estnjší, nežli jest život pod

hanebným útiskem bandy lotras, jimž velí cizinka (rozumj královna-matka

Marie Kristina Rakouská), jež udržuje knžstvo a rzní vykoisovatelé.

Nuže v ped, šlechetní a statení synové Cidovi ! Nezapomete, že krev

španlská koluje ve vašich žilách. A žije revoluce! A žije dynamit!
Všichni, kdož chtjí pináležeti prvé et tí set, nech sdlí svá jména a

hesla p. Ferrerovi, poste restante Rue Lafayette, Paris, nebo je ihned

nechejte na stole sekretáov. Kdož pistoupí již dnes, nech posílají svá

sdlení tikrát v msíci, a to lOho, 20ho a 30ho, pi emž vedte si ná-

sledovn, aby byl postup patrný: „Nic nového, mám o jednoho, dva atd.

pátely víc (jména). Mám —- nemám — zbran. Mohu odcestovati. (Mže



294 BOH. Kyselý: Francisco Ferrer.

si zaplatiiti cestu do Madridu z vlastní kapsy). Rád bych cestoval. (Je

hotov, ale nemá penz), S proviantem. (Mám sebou dynamit) ..."

Dva, ti dny ped stanovenou chvílí svolají se v Madrid spiiílenci,

aby se jim vyložil plán i aby vidli, že organisatoi pjdou první v místa

nebezpená. Tak dokáží, jako dovedli vás shromážditi a hnutí sorganisovati,

že dovedou vám dáti také píklad sebezapení a obtavosti pro vydobytí

svobody a vymanní lidstva.

Z proklamace této vidti, že Ferrer nepestal na spolupsobení

vojska, s nímž republikáni až potud smli v pípad revoluce poítati,

nýbrž že vyhledával již spojenství dlnictva. V dokladech k procesu

r. 1909 nalézají se ti listy adresované „Milému Cerovi", v nichž

sdluje se, kterak pokroila propaganda inu mezi délnictvem. Vysvítá

z nich, že dlnictvo nechtlo se propjiti ledabylo za „pastvu dl",

akoliv slibovalo vrn dostáti slovu, jakmile revoluce propukne.

Než Ferrer nezoufal. Navazoval stj^ky s náelníky spolk

dlnických, zvlášt barcelonských a také jiné vrstvy obyvatelstva

získával. Zatím však v únoru 1895 umel Zorilla v pokoji a ve vlasti,

již svými rejdy tolikrát byl zneklidnil. Jeho odchod s jevišt politického

zpsobil na všech stranách malomyslnost a Ferrer chopil se do opravdy

úkolu vycbovatelského, nicmén neztrácel s dohledu svj revoluní

projekt. Tak stalo se, že r. 1897 vydal na svtlo jedmou svoji knihu

— gramatiku. 2e však ani tehdy nelenil, dokazuje atentát spáchaný

8. srpna 1897 na pedsedu Cánovasa del Castillo v lázních v Santa

Agueda. Alespo pívrženec ministra Canalejasa, noviná de Boet táže

se v tehdy uveejnném lánku svém: „O em konferoval ve hlavním

mst Francie Francisco Ferrer se známým lenem anarchistického

spolku italského Malatem a s del Mármolem. jenž hrozil pomstou za

své uvznní '? Za málo dní potom padl Cánovas za obt koule Angio-

lillovy. Že tento pišel z Paíže, dokázal potomní proces. A jisto, že

vrah bydlil v Barcelon v dom zedníka, anarchisty José Ferrera."

(P. (1.)
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Posudky.

Katolická mra vo vda. Napsal Dr. Antonín Vreš'ál, c. k. professor

eské university. Díl I. povšechný 1909. Str. 296. C. 6-50 K. Díl II.

podrobný, ást první 1912. Str. 447. C. 8 K. Nákl. Ddictví sv. Prokopa

v Praze. Podíl na r. 1909 a 1912 (. 49. a 54.)

Dle pedmluvy zamýšlel p. spis. napsati mravouku strunou, a to

uebnici ; vedlejší zámr, aby posloužila knžím v úade jejich, ovšem
dílo znan rozšíil, tak že nemíiže vlastn nazýváno býti struným,
uebnicí také ne, jelikož vysokošxolské studium, jemuž by jedin

mohlo sloužiti, jest u nás latinské. Pro zmínnou pr;íktickou potebu
nahlížel p. spis., jak sám dí, velmi asto do našeho katechismu. Pomr
mezi mravoukou katechismu a mravoukou soustavnou jest, jak známo,

formáln zcela neurovnan}"^ a ml by jedenkrát pronikav býti zmnn,
t. j. mravouka katechetická podle vdecké upravena, jelikož systematika

oné jest vdecky nesprávná a v praxi pro knze rušivá; i zde jest

jedna z nevyízených otázek dobrého katechismu, o níž by pedevším
také odborní mrivovdci mli býti slyšáni. Jinak jest obsah a zpra-

cování katolické mravovdy skoro stereotypní, až na nkteré ne sice

podízené, ale pro úel mén významné otázky. Proto recense takového

díla mže týkati se pouze vcí vedlejších, o nichž možno rzn souditi,

dle hlediska osobního nebo praktického.

Povšechný úvod p. spis. dobe o |)íslušných otázkách pouuje;
o mystice však již pro osobní potebu knzovu mohlo býti zevrubnji

pojednáno, an o ní jinak po celou dobu svého studia s kathedry vdecké
se nepouí, a mravouka pece pedevším jeho osobní poteb, osobní

mravnosti jeho má posloužiti. Také zásadní otázka — mravouka dle

Boha i bez Boha? — mohla býti dkladn objasnna, nebo ani o té

posluchai theologie jinde potebného pouení se nedostane, jelikož ani

filosofie ani apologetika za nynjšího studijního zízení mu ho podati

nemže. Látka takovými filosotickými prolegomeny by arci znan
vzrostla, avŠak mohla by za to odpadnouti mnohá positivní podrobnost,

zvlášt náleží-li — jak v našem díle peasto — jiným oborm, právu,

liturgice a j. Bez této základní výzbroje nelze o theologu íci, že by

jeho vdomosti mravovdné stály na výši doby a spis není mu již

takovým repertoriem, ku kterému by se v as poteby o informaci

mohl obrátiti. Totéž nutno poznamenati o jiných opravdu palivých

otázkách, na p. o svobod vle, jež na str. 60 odkázána do dogma-

tiky, theoreticky snad právem, ale ne prakticky, o eudaimonismu, jenž

se naší mravouce poád vyítá, a takto právem, neobjasní-li se pomr
mezi dobrem a blahem jakožto cílem a pohnutkou jednání, o píet-
nosti a pod.
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Povšechná áat (I. svazek) jedná o mravnosti in lidských, o zá-

konech, o svdomí, o híchu a ctnosti. Oást podrobná (II. svazek) jedná

zatím jen o božskjí-ch ctnostech, o nábožnosti a sebelásce kesanské
;

rozdlení této látk}- není, jak známo, bez logických obtíží; v praxi

arci rozhoduje více, by nic dležitého se neopomnlo, než pkná
systematika. K praxi pak p. spis. všude náležité prohledá, akoli

kasuistiky neupílišuje.

Dílem tímto vyplnna opt jedna v pravd neestná mezera naší

theologické literatury, i jest si jen páti, aby též ostatek jeho brzy se

octnul v rukou eského knze.

Dr. Jos. Kratochvil : Oasové úvahy filosofické. Nákladem „ Vy-
chovatelských list" v Píbore 1913. Str. 79. Cena 1-20 K.

Sbírka obsahuje 3 essais kulturní, 4 essais asové, 4 essais filo-

sofické a pídavkem 2 essais kritické, z niehž druhý obírá se s jakýmsi

Vaškem a jeho útokem na spis. „Úvod do djin filosofie" v olom. „Po-

zoru". P. spis. práci filosofovu správné pojímá a provádí jakožto

reagování a orientaci v životních otázkách a názorech odkudkoli se

hlásících, na základ oné filosofie, jejíž hlavní zásady jakožto philosophia

perennis pronikají všechno nij^šlení, i když v\'slovn jsou potírány. Ve
struných láncích probírá jednak themata themata povšechná, tak

o vzdlanosti, vdní a pod., jednak ist filosofická, na p. o filo-

sofii Jamesov, Bergsonov, scholastice atd. Chce orientovati, vysvtlo-

vati, povzbuzovati, ne vyerpávajícími rozbory, nýbrž letmým nadha-

zováním m^^šlenek promyšlení hodných; není vru jeho vinou, že smysl

filosofie na p. Bergsonovy není tenái o mnoho jasnjší nežli ped
tím, nebo v neuritosti a pružnosti pojm jest práv dvod a síla

tolika rzný-ch filosofií moderních. Podivuhodný jest pán spisovatelv

optimismus ; co do lidí, ošklivá zkušenost již i jej z nho léiti zaíná,

co do vcí, pejeme mu ho z celého srdce, i když ho vždycky sdíleti

nemžeme. Kniha tato, bude-li jí použito tak, jak se podává, u vzd-
laného tenáe svj úkol dobe vyplní.

Ignát Hemnann : Ti povídky kratochvilné. Nakl. E. Sole spol.

v Karlin 1913. Stran 72. C. 00 h.

Nová sbírka „Milé knihy" za tetí íslo podává tyto ti povídky

Herrmannovy : „Vznik a skon spolku ,NenastU2ených"', „estný dar"

a „Po tj^iceti letech". O nich samých staí as íci, že jsou po

Herrmannsku opravdu kratochvilné, a ne bez vážné ceny. V první

výten persiflováno spolkové žvanilství ; námt vzat ze známé nauky
Dra. Chodounského o nemožnosti nastuzení. Druhá líí, jak msto
pivádí pensiovanému generálu rodáku svému estný dar statného šimla

koupeného v cirku, nevdouc, že generál jest už — bez nohou
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V ietí starý mládenec z kraje po tyiceti letech hledá svou studentskou

lásku v Praze a t^ké nalézá, v témž byt, kde u nich tehdy bydlel
— ale je rád, že bez poznání mže zas ven.

Sbírka podává vedle povídek životopisy píslušných spisovatelv

a vysvtlivky neznámých výraz, ásten sice nepotebné, ale tenám
novin druhého a tetího ádu, jež cizí slova co do významu asto
pekrucují, prospšné. Dle tohoto výbru a prvodu lze sbírku docela

dobe doporuiti.

Z rzných dob. Napsal Josej Brožek. Nakl. G. Franci v Praze. Str.

134. C. 1-40 K.

Povídky „U Moucbovy Skái}^" a „Bludiky" líí válené zápasy

a hrzy za rozvratu náboženského v Cechách, ona koní Zižkovým
spálením kláštera turnovského s mnichy jeho, tato událostmi blo-
horskými. Kostra obou upravena dle djepisných pramen. Tetí
povídka „Až na nejvyšší metu" má obsah svj z náboženských a

spoleenských rozraíšek v obci továrního dlnictva, jak bývají v psobištích

„Sokola" a sociálních demokrat. Povídky jsou plynn a dosti zajímav
psány, bez umleckých nái ok

;
jakožto obrázky dobové mají svj

dobrý výchovný význam.

Josef Barto: Dva brati. Povídka. Zábavy veerní (red. Em. Žák)

r. 34, . 2, dílo 185. Nakl. V. Kotrba v Praze. Str. 120. C. 80 h.

Dva brati selští, jeden chudobný a ádný, druhý zbohatlý, vyhráli

na los od strýce faráe ke svátku darovaný; onen požárem klesne do

bídy ješt vtši, ale piinlivostí svou i manželinou opt se zvetí,

druhý rozmailostí klesne, až je rád, že u bratra, jemuž pomoc odpíral,

nalezne útulek I déti jejich, dva studující, postaveni co do povah a

prospchu proti sob. Mravouný píbh tento dle skutenosti, tebas
místy hodn jednostrann kreslen^', v nmž i místní uitel má pkný
vychovatelský úkol, prostému tenái poskytne zajímavého tení.
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Rozhled

nábožensk'j.

Pi vzpomínkách nynjších na Ko n s tan t i n a Vel. (f 22. kv.

337), jimiž po právu oslavuje se vláda jeho jakožto rozhodná pro ve-

ejné vítzství kesanství, hlásí se i biblisté k slovu, poukazujíce

na to, že asi r. 330, kdy zasvtil Byzantion za svou residenci a dal

jí jméno Nova Róma, aneb 331 naídil Eusebiovi v Cesarei (palestin-

ské), aby dal co nej díve kr a sopisci poíditi 50 opis písem
svat3'^ch na jeho útraty a na dvou státních vozech je pod do-

zorem nkterého jáhna do Konstantinopole dopraviti. R. 303 rozkázal

Diokletian pod trestem smrti, aby svatá písma kesm byla všude
vydána a spálena („traditores"), ani ne ti desítiletí pozdji nástupce

jeho dává kostelm nákladný dar 50 pergamenových opis k ped-
ítáni. — Nkteí se domnívají, že slavíié rukopisy Sinaiticus (J^i a

Vaticanus (B), onen 4sloupcový, tento 33loupcový, oba na vzácném
pergamene a pkn provedené, jsou zbytky této óOlenné skupiny.

*

Synoda Maconská (585) dle nejasné zprávy ehoe Tourského
b3"vá pomlouvána, že zcela vážn jednala o tom, má-li žena duši;
francouzský badatel Vacandard ukázal nyní, že otázka byla zeela jiná,

totiž možnoli mluvnicky též u ženy používati slova homo, jež

ovšem jest rodu mužského.
*

„Anglikánští benediktini" v Caldey, ostrvku u Jižního

Walesu, zažádali o pijetí do katoHcké církve a benediktinského ádu.
Opat jejich, léka Carlyle, nyní „Dom Aelred", asi ped 20 lety p-
sobil v londýnské nemocnici sv. Bartolomje, chodíval pomodlit se do
benediktinského kostela téhož jména, a tu v nm vznikla myšlenka,
zíditi též v anglikánské církvi benediktinský ád. Obrátil se na canter-

buryského primasa Dra Temple, který nerad svolil, aby se eholní
spolenost tato ustavila ; zízení bylo úpln takové, jako katolické, sliby,

babit, tonsura, officium (latinské) atd. Roku 1904 vydal „opat" spisek

o jejich zámrech a method, jenž došel pochvaly katolického opata-

primasa Hemptinne. 1906 mohla se spolenost, dotud bez pevného sídla,

usaditi v bývalém benediktinském priorát na Caldey. Anglikánské
kruhy, které na vc díve pohlížely jako na hraku, zaaly, pekonány
jsouce vzorným životem konventu, býti na nový ústav hrdy-mi, vidouce

v nm dkaz, dlouho bolestn postrádaný, že i anglikánská církev do-

vede vypstiti život eholní ; opat byl zván na duchovní pednášky, od

amerického biskupa vysvcen na knze (anglití se zdráhali, ale do-
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volení dííli). V letoším post uvažováno o spojení & katulickým ádem,
ale s výhradou vyznání anglikánského. Vzniklé pochybnoáti loyaln

pedložen}' jmenovanému primasovi, který je odkázal oxfordskému

arcibiskupovi Core-ovi. Po delším vyjednávání tento jim zakázal n~
které úkony se životem eholním souvislé, vida v nich i v ríizných

námitkách spolenosti porušení anglikanismu. 13. února pedloženy

listiny arcibiskupov}', který jen tak uvolil se státi jejich visitátorem,

všem lenm k volnému vyjádení, naež všichni, 21 profess, 4 novici,

3 oblati prohlásili, že požadavkm anglikánským se podrobiti nemohou,

a ti dn}' potom obrátili se na známého benediktina, konvertitu Bdu
Camma, by spojení jejich s Církví a ádem zprostedkoval. 3. bfzna
došel z íma telegram státního tajemníka, že papež pijetí do Církve

schvaluje. Podobné uskutenn pestup ženského kláštera St. Brides

v Milford Haven se 37 sestrami.

Na posledním diecesním sjezdu paížském promluvil msgr.

Houpin o dani náboženské. Obtování „halíe pro kultus'' stává

se nutností vžd}^ naléhavjší. Je to otázka nanejvýš vážná a vící
musejí býti upomenuti nikoliv na dobrovolné píspvky pro bohoslužbu,

nýbrž na svatou povinnost, aby pi domácím rozpotu pamatovali na

poteby náboženské. Co se vyháže na kouení, alkohol, toalety, cesty,

mlsy, frivolní etbu, nuže —." Dokázal íslicemi, že chudí Irové, jichž

je sotva víc než Paížan. dávají církvi ptkrát víc než bohatí Fran-

couzi, a iní tak svdomit a s radostí. I v Paíži je dost lidí až pí-

slovn obtavých pro chrámy, ale je to pece mizící menšina

Vtšina poslouchá zednáské kazatele kiící: „A. si mluví Vžilém

cokoliv, klerikalismus — tot nepítel." Pravý pítel stojí však se

svým heslem: „Vzhru oi, vzhru srdce s dvrou v Boha" proti

škdcm Francie!

Mezi tmi, jež francouzská vláda nedávno vyznamenala kížem
estné legie za mimoádné zásluhy, jsou dva katolití missionái

v ín, a estného odznaku dostalo se etným ošetovatelkám, z nichž

80% jsou ádové sestr}-. „Journal officiel" uvedl ovšem jenom jména,

aby se neeklo ... že na jedné stran vyhání, na druhé vyznamenává.
Pokrok jest dsledný.

V Paíži zemel abbé de Bessonies chapelain de Notre Dáme des

Victoires v Paíži, jenž pode jménem Gabriel Soulacroix usilovn

bojoval proti zednástvu, bohužel však šel také na lep Taxilovi

a t. z. Dian Vaughanové, jejíž obrácení od luciferianismu a tajemné

zprávy na protizednáskéna sjezde v Trident výmluvn líil, naež
Dr. P. M. Baumgarten z lvíma svými pesnými otázkami: víte, kdy
se obrátila? víte, kdo ji pijal? víte, kdo tomu (Vám neznámému)
knzi dal k tomu pravomoc? atd. pivedl jej do takových rozpak, že

pítomný Leo Taxil se chystal k násilí, ale byv zadržen jen val : on
lže, není to pravda, ale nicotnou, beze všech dkaz frásovitou eí
svou pak pece shromáždní strhl na svou stranu, tak že od Baumg.
i spoleníci odsedali . . . (Nám se tehda vedlo skoro také tak.) Jedinj'
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Španlský biskup potka v ho na schodech objal jej a blahopál mu;
v jednom tridentském list hroženo mu, kdj-b}' nebyl odjel : gli sarebbe

capitato un brutlo quarto dora. Za dv léta potom svolal si Taxil

v Paíži své vrné, až z Kanady pišel jeden, hlky jejich pro jistotu

odnímány do šatny — vysmál se jim do oí pro tuto grande fumisterie

a m. j. pedítal na posmch dvivé dopisy pítumného abbé de

Bessonies . . .

Jedna vc se tomuto zdaila, a bez trvalého výsledku — na to

je Grand Orient píliš mocný ! Za ministerstva Combesova sbíral Orient,

jak známo, pro ministerstvo války zprávy o dstojnících, kteí ješt

vykonávali náboženské povinnosti. Obrácený len Orientu, Bidegain,

si tyto špiclovské Fiches opatil a dodal je de Bessoniesovi, který až

po nkolika msících za vhodné píležitosti skrze poslance Guyota de

Villeneuve dal je interpellovati ve snmovn. Ministr války André

hned tu na míst sfackován, Corabes se svými šel, ale Orient se s té

niemnosti otepal jako prašivý pudl a psobil dál ; hodného, zbožného

a dobroinného Bessoniesa ovšem dle možnosti pronásledoval.

„O sblížení mezi pravoslavím a katolictvím na blí-

žícím se tvrtém sjezde na Velehrad" píše v „Cerk.
Vstníku" professor petrohradské akademie N. Glubokovskij. Pravo-

slavní prý nemile nesou, že sjezdy ty ídí uniatský metropolita Sze-

ptycki, pece však uznávají, že se na nich pipouští objektivní posou-

zení sporných otázek, ímž se ulehuje dosažení vzájemného poznání

a spojujícího sblížení, což prospívá smíru obou církví. Spisovatel vy-

bízí pravoslavné bohoslovce, by .se dkladn pipravili na posouzení

thematu nastávajícího sjezdu, o pokladu nevyerpatelných zásluh Ježíše

Krista i svatých ve spojení s katolickým uením o odpustcích.

V Berlín poal vycházeti redakcí znamenitého horlitele pro unii

protoiereje A. P. Malceva trnáctidenník „Cerkovnaja pravda",
v nmž má se ukázati rozdíl mezi ryzostí pravoslaví a jiných vyznání

kesanských, podávati pehled církevn náboženského života v zemích

slovanských i na východ, pehled souasných proudu náboženských

na západ atd. Program asopisu, jehož vyšla dosud 2 ísla, je bohatý.

ilá agitace nastala na Rusi pro myšlenku, aby církevn-
bohoslužebné knihy, psané staroslovanskj'm jazykem, byly pro
lid peloženy do ruštiny, aby lid vdl, co se vlastn v kostele

te, jelikož staroslovanštin nerozumí.

Veliký poplach v Petrohrad zpsobilo domnlé objevení

latinské propagand}" v kostele sv. Ducha. Když totiž k metro-

politovi petrohradskému bylo doneseno, že v kostele tom, majícím

pravoslavné zaízení, za bohoslužby, konané prý tém pravoslavným

obadem, dje se „zakuklená jesuitská propaganda," byl do chrámu

poslán pravoslavný biskup Nikander, který v „pravoslavn-katolickém"

chrámu nalezl knze loanna Deibnera, vysvceného Ivovským metro-

politou Andr. Szepiyckým, i vyzval hned shromáždné ve chrám, by
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opustili chrám, že to není „chrám pravoslavný". Kostel byl zízen za

StoJypina vlivem vysoce postavených osobností, a te je mnohý ti^sk,

konservativní i liberální, všecek bez sebe, že v Petrohrad nalezli

„krb latinské propagandy," zízený „nepítelem pravoslaví, Andrejem
Szeptyckýra," kdež se konají obady uniatským zpsobem pod rouškou

„katolického pravoslaví." I bili na poplach, by vláda zavela kostel,

a v íšské rad uinn o vci samé dotaz na vládu, jíž vytýkáno že

lhostejn pihlíží k tomu, jak se šíí v mstech latinské kostely

s „katolickými dobroinnými spolky" jako nástrojem propagandy latinské.

Duchovenské kruhy jsou roztrpeny, že se šíi spisy ilosoa VI. Solovjeva,

jenž kdysi horlil pro spojení s církví katolickou, na saského prince

Maxa i na Palmieriho, jejichž spisy prý neprávem vyvršují papežství

a katolictví na újmu pravoslaví, o nmž prý mají velmi povrchní

vdomosti ... Z roztrpenosti, jakou hierarchie ruská i listy pravo-

slavné projevují pi této píležitosti, jest vidti, že dosud na Rusi
není smyslu pro unii s církví katolickou.

Za to pravoslavní pedcházejí si anglikánskou církev a s po-

vdkem listy jejich zaznamenávají každý projev pro spojení církví tchto.

Samy asopisy pravoslavného duchovenstva uznávají, že jen

v okolnostech hluboké nevzdlanosti lidu mohou míti úspch taková
nesmyslná proroctví, jaká nyní šíí nový prorok na
Rusi, Karel Mariynov. Podle nho 1928 promní se svt, znieny
budou zákony o žaláích, o popravách, pestanou války, pestanou
tresty pekelné. Znamení, ukazující na tuto událost, jsou prý již zde.

Dne 13. íjna 1912 v Sev. Americe byli prý shromáždni zlí duchové
i znieni archandlem Michaelem; brzy prý nastane nové znamení —
nepetržitá noc po sedm dní, po níž ženy nabudou rovnoprávnosti,

tlocvik uveden bude v kult všech náboženství . . . Má tedy pravo-

slavná církev ješt hojnost práce mezi zatemnlým lidem, o jehož po-

ueni se asi málo stará . . .

Rafinovaný masarykovec Ráth je dnes duševním vdcem slovenské

mladolutheránské strany a duchem „klubáuv" v Uhrách. Ten zárove
s Ivánkem, Dérerem a Dulou provedl v Prešpurku 16. bezna s b rat en í

pokroká se sociální mi demokraty proti katolíkm slovenským.

*

Mezi volnomyšlenkái a monisty ozývají se dtklive hlasy, vo-

lající po kladné innosti ve prospch duševního vzdlání. Tajemník
rakouských volnomyšlenká Wilh. Borner ve svém spisku „Weltliche

Seelsorge" (1912) odsuzuje boj omezující se na hanobení knžstva a

náboženství: „Dass einzelne Priester einer Kirche Verbrechen begehen,
ist 80 wenig ein Argument gegen diese Kirche, wie die Thatsache, dass

unter den Lehrern Schurken sind, ein Argument gegen die Schule."

Bez soustavné „duchovní správy" propadá lidstvo církvi odcizené liber-

tinismu, nevázanosti, „cirkusové kultue". A. Horneffer proto žádá též

jakousi duchovní správu, náboženské schzky na poest heros (ducha),

s umleckými produkcemi, pednáškami, ba i — zpovdí, ale nezávaznou.

Hlídka. 21
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Že u volnomjšlenkástva vyskytuji se civilní kty (i s kmotry\ ne-

dlní slavnosti, civilní pohby a p., je známo. Lidé ti bu ze zvyku,
ale spíše asi z rozumné úvahy a zkušenosti uznávají, že náboženství h

jeho úkoly nejsou vcí tak docela soukromou, ist vniternou, nýbrž
1 spoleenskou, kázeskou, zvlášt pro dorstající pokolení. Proto i

vdce ( )átwald založil monistickou klášterní osadu Unesma (= první)

v Eisenbergu (Sachsen-Altenburg). Sám R. Eucken zdrazuje potebu
takové zevnjší podpory vniterného náboženství. Jiní ovšem se proti

všelikému mysticismu toho druhu brání, zvlášt proti novému „knžství";
a prý každý se zdokonaluje sám — tak se íká, ale cítí se jmak.

Dle vratislavského anthrojjologa Klaatsche štítíme prý se opic
proto, že cítíme svou píbuznost s tmito zaostalými „nižšími bratranci

drahého stupn", jako prý cítí se lovk uražena jen tehdy, když
urážka se ho po pravd dotýká. Kl. zavrhuje pvod lovka z opice,

ale spojuje obojí úzkým píbuzenstvím, z nhož tyto asem jaksi vy-

padly, jelikož pozbyly nkterých podstatnj^ch prastarých vlastností a

pomcek, bez nichž umlé nástroje, a tedy kultura není myslitelná.

lovk tedy není korunou tvorstva, nýbrž jen smsí onch výhodných
zvláštností, které si zachoval a novj^mi rozhojnil; je to ruka s pal-

cem, u zvíat již úpln ztracená nebo zakrnlá, krom poloopic,

u tchto zase je to hlava, která se u nich vN^vinula nelidsky, u lo-
vka lidsky, též elist, oko a noha, ba i roztomilý tupý nosík dtský,
kdysi prý nám s opicemi spolený, ted" však u opic „zptn" utváený.
Ee a duse jsou takovému exaktnímu bádání asi vedlejší.

Bude-li novými nálezy tato somatologická záhada kdy objasnna,
kdož ví? Pedasn všetené konstrukce ešení jen ztžují a diskredi-

tují. Na jednu okolnost upozornil nedávno dogmatik Dausch, aby
katolíky varoval od píliš dvivého pijímání takových anthropo-

logických dohad. Poukazuje totiž na dsledky, které by z uznání

divokého nebo polodivokého pralovka vyplývaly pro kesanskou
nauku o pralovku (Adamovi) co do pirozených a nadpirozených
vlastností, jak je naše dogmatika stanoví ; bud" bylo by tuto nauku pak
modifikovati anebo nemže býti tak z lehká hlásáno, že anthropo-

logické výzkumy se jí podstatn nedotýkají. Ovšem otázka tato vy-

žadovala by zevrubného rozboru.
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Udeckjj a umlecky.

eský tisk ve Vídni luže slaviti letošího roku jakési jubileum :

práv ped 400 lety vyšel tam první eský tisk v knize „Dictionarius

. trim linguarum, latinae, teutonicae, bohemicae, potiora vocabuia con-

tinens, peregrinantibus apprime utilis." Je sotva o 31 let mladší než
nejstarší vídeský tisk vbec (r. 1482). V krátký^ch mezerách asových
objevují se pak ve Vídni nové podobné píruky pro eské cestující,

stále obšírnjší a obsahem bohatší — dkaz, že již tehdy hodn Cech
picházelo do Vídn. Za tch 400 let vydáno bylo ve Vídni celkem
pes 800 nejrozmanitjších eských publikací. Znanou jejich ást tvoí
asopisy; do poslední doby povstalo ve Vídni 121 asopis eských!
Nejstarší z nich byl založen r. 1761, nejmladší r. 1912. Z ostatních

publikací nejvtší poet (pes 70) pipadá na literaturu církevní; po
ní následují knihy školní a rzné píruky (asi 70) ;

jim se vyrovná
belletrie, pak díla právnicko-politická (pes 60), djepisná, zempisná
atd. ; znaný je poet gramatik a slovník (45), kalendá, almanach,
památník (40j, knih populárn lékaských (ií5), hospodáských (12),
vojenských (11) atd. Nejúrodnjším byl rok 1898, jenž pinesl 30 no-
vinek, pak rok 1852. Nejslabší byla doba od ruku 1855 do 1888.
Dnes vychází ve Vídni 39 eských periodických publikací.

Mikuláši Alšovi chtl „Mánes" národním darem zabezpeiti
bezstarostné stáí. Po chvalném eském zvyku stala se vc pedmtem
novinových ptek, tak že „Mánes" nucen byl veejn požádati, b}''

aspo nyní, kdy vc provedena, se od nich upustilo.

Z Riegrova nadání pi „Svatoboru" dostal volnomyšlenká
Dr. Betislav Foustka 400 K za dosavadní práce (jaké?) a za podporu
na další vdecké studium, Arbes 600 K, Aleš 70(3 K — a vedle nich
povstný Karel Horký 500 K na další Hterární práce; budou-li takové
jako ty dosavadní, to se Rieger asi zvláš podkuje. Jednatelem „Svato-
bera" totiž jest nyní Dr. Jií Guth.

Malikosti! Rakovníanm zbudoval arcibiskup Chlumanskýrealku
za pldruhá sta tisíc zlatých, dnes neúastní se reálka ani pohbu
svého faráe, Noblesse oblige.

Francouzské noviny nedávno psaly o odkazech našich lidí, jak
z nich úední inovníci mívají švandu vzhledem k tomu, kde všude
by bylo penz více potebí a lépe použito. U nás jinae!

V Hodonín postavili si eský umlecký dm, jenž poátkem
kvtna bude slavnostn oteven. Jak známo, prohrála hodonská eská
vtšina nedávno obecní volby opt znamenit, ani ten eský hejkaný
žid už s ní nešel ; ale pokroku jest v Hodonín poád víc.

Jeden materialista podotknul pi zpráv o umleckém dom: ne-

bylo by snad lépe zíditi tam njakou eskou fabriku?

•21*
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eská filosofická fakulta zakázala docentm konati výklady
mimo pikázané místnosti fakulty a souasn s pednáškami píslušných
ádných professor. Mezi dvody uvádí se v novinách také ten, že
prof. Fr. Krejí neád vidí docenta soupee pracovati v psychologické

laboratoi prof. Mareše na fakult lékaské.

Kritik Bronislav Chlebowski vytrvale snaží se opraviti názory
veejného mínní polského o Stanislavu Brzozowském, jenž

zemel koncem kvtna r. 1911, obvinn ped tím stranou socialistickou

z denunciace a špehounství. Jeho život byl krátký- (nar. r. 1878)^

plný tžkých utrpení fysických i mravních, ale bohatých zkušenostmi,

prácí a neustálým rozvojem. Veejné mínní znalo v nm jen agitá-

tora a radikálního publicistu, ale bhem sotva desetileté innosti doko-
nala se v nm podivuhodná evoluce duševní, jež staví jej na výjimené
místo mezi kritiky a myslitele polské.

Nejdíve podlehl Brzozowski vlivu ruského radikalismu a pessi-

misrau i Marxova materialismu. Oslnn visemi socialistickými vil, že
národ bude obrozen jedin dlnictvem a socialisací spolenosti, Vedl

proto vášnivý a nespravedlivý boj proti silnému vlivu Sienkiewiczovu

1 proti literární innosti Miriamov (Zenona Przesmyckého). Pak poal
studovati veliké m3^slitele svtové, z nichž nejvíce jej zaujali Pascal,

Bergson, Newman, James. V tom stupni, jak prohluboval se jeho ba-

datelský duch, objevoval se mu zárove mravní i spoleenský význam
náboženství vbec a katolicismu zvlášt. Kultura vlašská, již za svého

pobytu v Itálii dobe poznal, spisovatelé vlaští i francouzští a pedevším
rozešení otázek náboženských pro duše myslící, obsažené v dílech

Newmanových, sesílily a prohloubily ukrytou v duši B. potebu ná-

boženství. Uznal katolicism jako „nejdokonalejší, nejstarší a nejmoc-

njší sdružení lidstva ve snaze po nejvyšších cílech, potvrzující reálné

íakty svého dvoutisíciletého bytí a dokonalými díly stejn trvalost a

cenu své organisace, jako vnou pravdu zásad a cíl."

Výsledkem tchto studií bylo nejdležitjší dílo Brzozowského t

..Legienda Miodej Polski" (Lvov 1910), jež vzbudilo svého asu
znaný rozruch a vyvolalo etné polemiky. Brzozowski podrobuje tu

ostré kritice souasnou literaturu polskou a ukazuje, že spisovatelé,

velící svým umním, okouzlující silou citu, hloubkou a subtilností tvo-

ení, nedovedou ukázati spolenosti cesty k mravnímu vysvobození a

obrození duše; pesvduje, že tak zv. „Mladá Polska" v literatue

není slibem ani výrazem nového sesíleného života duchovního, nýbrž
že pedstavuje, v pomru k životu národnímu, k jeho velikému utrpení

a heroické poesii, jen polské „Oberamergau", sehrané souasnými
básníky.

Nkolik prací Brzozowského bylo v3^dáno teprve n3^ní po smrti

autorov péi jeho pátel. Jest to studie o Stanislavu NVyspiaúském
(ve sbírce „Literatura i aztuka'', sv. VIIL), pak nejdležitjší „Glosy

áród noc}^", obsahující adu studií o „romantické krisi kultury evropské".

Zajímavý jsou zejména práce „O krisi v literatue ruské", „Nkolik
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Úvah O obecném stava literatury evropské a o úkolech literární kritiky",

„O výchovném významu literatury anglické" a j. V brzku má vyjíti

ješt studie o Newraanovi ve sbírce „Symposion". Otištny dosud ne-

byly stati o Krasinském a o sv. Františku z Assisi a romantika

náboženská.

Poslední tyto práce ukazují, že Brzozowski pes poklesky mládí,

k nimž se piznává, i pes pozdjší kolísavost mravn vysoko se po-

vznesl. Svdí o tom také jeho dvrní pátelé, z nichž jeden — vážný

vdecký pracovník Vitold Klinger — vypravuje ve spise „Stanislav

Brzozowski jako lovk" (Krakov 1912) o konci jeho života: zpovdník,

Vlach, vzrušen tajemstvími duše, jež odkryl mu myslitel, s plným v-
domím oekávající smrt, dkoval rodin za štstí, jakého doznal, když

hledl na poslední jeho okamžiky.

S jiného ponkud stanoviska nežli St. Brzozowski v „Legend
Mladé Polsky" posuzuje novou literaturu polskou mladý literát Josef
Albin Herbaczewski v knize „I nie wódž nas na poku-
szenie . .

." Jest to druh essayí literárních, psaných jiskivým slohem,

s neobyejnou vervou i odvahou, jež nebojí se vystoupiti energicky

proti pose a povrchnosti i nejslavnjších spisovatel polských. A nejen

boí modly, ale zárove ukazuje cestu k vyšším ideálm. Je pesvden,
že o tvoení duševního života v Polsku zápasí nyní myšlenka proti-

náboženská s náboženskou. Jeví se to pedevším v literatue. Formou
dokonalá jako málokdy díve, podvrací svým obsahem základní názory

ethické i náboženské. A pece — praví — „o cen díla rozhoduje ne

to, o em autor umlecky, pkn hovoí, le jedin to, v co aittor

svat, neposkvrnn ví, co obtav miluje, v em zakládá svou na-

dji tvrí — slovem: co form umlecké dává známku svatosti.

Hodnotou formy nemožno miti hodnoty obsahu. Krásná forma nikdy

neospravedluje odporného obsahu. Ideálem poctivého talentu byla a

jest harmonie obou — harmonie krásna vnitního a zevnjšího 1 . . . .

Krásno formy literární asto jest nyní maskou bídy mravní i duševní.

Pravé umní a literatura má pece význam paedagogický, výchovný.

Literát, umlec, básník atd., kteí nemají co povdít ani sob, ani

bližním, jsou povinni mlet, aby neuvádli v pokušení . . . hlouposti a

cabotinismu .... Literatura, vzdávající se zodpovdnosti za každou

pronesenou myšlenku, je zloinem ve svdomí historie. Taková litera-

tura divoí, zvrhuje se, je kletbou doby, ve které se zrodila

Umní není odrazem (kopií, kinematografickou parodií) života reálného,

není výrobnictvím. Umní jest nadšením, jehož teba si zasloužiti ..."

Podle takových zásad posuzuje Herbaczewski literární innost

St. Žeromského, St. Vyspiaúského, St. Brzozowského, W. Lutosíawského,

Tad. Miciského a j. U dvou naposledy jmenovaných obrací se zejména

proti jejich „neomysticismu". Dávají se nadchnouti jen zevnjškem,

náladou a ritualismem mystiky. Básník Miciski z historie mystiky vzal

jen všechna vlastní jména rzných „duch", pak všechny aforismy,

anekdoty, bajky, paradoxy atd. „Souasná neomystika polská (i ruská)

jest opravdu chorobou duševní I Je smšnou mystifikací mystického
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zdraví duše v její pouti k Bohu — k zídlm duše odvné . . .
,"

Chybí jí pravá pokora a víra kesanská. ^Z láhve možno se napíti,

chopíš li ji za hrdlo a nakloníš k ústm, ale kdo ze zídla pije, musí

pokleknout a schýlit elo." (Norwid).

Se znaným úspchem setkala se v Krakov premiéra dramatu

„Juda z Kariothu", jehož autorem jest inladj- spisovatel H. K.

Rošt worowski. Kritik Adam Grzymaía-Siedlecki prohlásil je v „Ty-

godniku Illustr." za jeden z nejznamenitjších zjev v dramatické

literatue polské posledních let. Motivem dramatu jest tragedie apoštola

Jidáše. Pidává se ke Kristu ne z touhy po pravd, ale ze ctižádosti;

chce vidti v nm lovka slavného, mocného, pozemského krále.

Zklamán v tom a pokoen pak Kaifášem, rozhoduje se pro zradu.

Drama koní scénou Veee Pán, na kterou pichází i Jidáš. Akce
její odehrává se pevážn v duších úastníkv-apoštolv, a vládnoucí

jimi Kristus — jenž v dramat nevystupuje — ukazuje se jako po-

stava symbolická teprve v samém zakonení.

Za to u vtšiny kritiky nepízniv byla pijata ve Varšav pre-

miéra hry Adolfa Nowaczyského „Nowe Atény". Je to

satira na „Velký Krakov"', v níž autor sesmšuje spoleenské a

literární pomry haliské i specieln krakovské. Kritika vytýká, že

tak demagogickými prostedky podncuje nedvru a závist, jaká beztoho

již panuje mezi Krakovem a Varšavou.

Se všeobecný-m uznáním bylo uvítáno souborné vydání
všech dl Molicrových v polském pekladu, jejž poídil humorista

a vtipný písniká Tad. Zeleúski, známjší pod pseudonymem „Boy".

Molire byl asto již v Polsku pekládán, z jeho tradicí vyrostl ne-

dostižený ve svém oboru „otec" Fredro. Nové peklady zaujmou 6

velkých svazk, jež obsáhnou 33 komedií a neetné verše Molit-rovy

nebo jemu pipisované; úvody, objasnní a kritické poznámky ke každé

he napsal proslulý roraanísta dr. Vlád. Gunther, jenž pipojil také

obšírný životopis autorv a obraz divadla francouzského v XVII. století.

*

„Políek spoleenskému vkusu" je nápis sbírky verš.

prosy a lánku, již „na obranu svobodného umní," jako manifest

nového umní v Moskv vydali noví dekadenti: D. Burljnk, A. Kruených,
V. Majakovskij a V. Chlbnikov. Na 112 stránkách nalezne tu tená
úmyslný výbr divokýcli nesmyslv, vymueného teštní netalentovanj^ch

lidí, uražených, že si jich kritika nevšímá. Bojovná hrstka tchto po-

sledních epigon dekadence snaží se „shoditi Puškina, Dostojevského,

Tolstého a jiné s parníku souasnosti," pro niž spisy jejich prý se ne-

hodí, i podává idiotské vzory nového zpsobu psaní. Aby naši tenái
mli aspo njaký pojem o bibství, jež mladí spisovatelé ruští vy-

dávají jako výkvt souasné poesie, uvádíme verše Majakovského:

„Ugrjumyj dožd skosil glaza

a za

ršetkoj,
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etkoj,

želznoj mysli provodov

peina

i na

nje, lehko vstajušich zvzd operli

nogi.

No gi-

bel fonarej,

cárej

v koron gáza,

dlja glaza

sdlala bolnj vraždujušij

buket bulvarnych prostitutek ..."

Tžko pekládati takovou zmateninu obrazv „o zasmušilém dešti,

šilhajícím oima ..."

asopisy ruské, podávajíce pehled literatury za r. 1912, nedovedly
ukázati na žádný potšitelnjší zjev, který" by byl upoutal všeobecnou
pozornost literárních kritikíiv i tená. S nejvtším uznáním ješt
mluví o povídkách Sergéjeva-Cenského (M e d v ž e n o k), Remízová
(Pjataja jazva), M. Prišvina (Nikon S tarokdn ny j) a zvlášt

o „Povsti o dach mojej žizní, od zaáteníka Ivana Volného,

sedláka, jenž vlastní pílí vyšvihl se nad své krajany. Vypravování jeho

okouzluje umleckou svžestí, prostotou, pravdivostí výjeviiv i vy-

pouklostí venkovských typíiv.

K lOOletému jubileu narození básníka Lermontova chystá se

v Petrohrad „Výstava ruských spisovatel 19. stol. Mají býti

tu sebrány podobizny, rukopisy, sebrané spisy a rzné památky všech

spisovatel ruských v 19. stol.

*

Maurice Maeterlinck napsal napsal tentokráte knihu „La Mort",
filosofickou studii o smrti a názorech na ni, Nepojednává o ní se sta-

noviska náboženského nebo z východiska nesmrtelnosti duše, nýbrž
popírá všeobecn její konené vítzství dle výroku Písma: .,Kde jest,

o smrti, vítzství tvé" a dívá se jí neohrožen v tvá, jako by chtl
znepravditi výrok La Rocheíbucauldv : Jsou dv vci, na nž lovk
nikdy pímo nepohlédne : slunce a smrt.

Maeterlinck staví si šest hypothes:
1. Naprosté zniení jest nemožným. Co je stvoeno, nemže se

rozpadnouiti úpln v nic. I lovk zstává ve svt, teba se rozprchl

v tisícerých formách jinakých
2. Smí se mluviti o život posmrtném, v nmž bychom pozbyli

vdomí minulosti ? — Tu by se vbec popela nesmrtelnost duše a žíti

bez vdomí prožité doby na svt bylo by jako nežíti.

3. i nepozbude lovk poznatk z minula? — To by bylo po-

kraováním existence se všemi bdami a malichernostmi i slabostmi,

které lovka tu vyznaují. Lidská ubohost, jepicí živoeníjby se pro-
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tahovalo do nekonena. — A pece odpovídá autor : Ano, toužíme

zstati „svými" jenom s uvdomním svébo vlastního, nám drahého

..já'*, s možností poznati i všecky své, které jame kdysi oplakali,

aspo ponkud zkrásnné a zdokonalené, aby nám nepipadali cizími.

Srdce touží tak, filosofu zdá se však pání to píliš skromným a dí

proto : Pro tak maliko umírati, nestálo by vru za to.

Ale což: žíti s menším uvdomním své bytosti? — To by zna-

menalo žíti na pl, to by byl život „stín" Homerových v podsvtí,

otupni života (hebetudo), mátožná nejistota na rozhraní by^tí a nebytí.

Tak jeví se mrtví ve spiristických fantasiích: bojácní, nedviví, snadno

mizící, málo dvtipní, tratící se v bezvýznamnostech nebo staecky
povídaví.

Zjevují-li se duchové, pro se podobají na vlas stínm, které

kdysi vyvolával ped 3000 lety Odysseus? Pro nepoví nieho o život

v záhrobí? Asi proto, že všecko, co „sví" duchové, jsou vlastn

pedstavy media, které nemže vdti nieho ze záhrobí, nebo sdluje-li

duch skuten, nemže vysloviti, co by chtl, le skrze nevhodného

prostedníka — medium — jemuž nedostává se schopnosti.

5. V hypothese ,,o rozšíeném oboru vdní" uchovávají si mrtví

úplné vdomí své identity, ale pokraují k pochopení vcí, jichž na

zemi neznali. U této domnnky prodlévá Maeterlinck se zvláštní

oblibou. Je to idea pevládající ve vtšin náboženství, idea zdoko-

nalení na vnosti, tolik utšující a posilující, je to oslazení trpké

pravdy o smrti. Básník pirovnává lovka bojícího se smrti dítti

nenarozenému, jež se strachuje života, a právem, nebof dle hypothesy

není smrt leda znovuzrozením k lepšímu životu. Z knihy vysvítá

i hvpothesa 6 , dle níž tratí lovk vdomí své osoby, stávaje se dílcem

vesmíru, nekonenosti, jsa souástí Boha — pantheismus.

Tato poslední hypothesa vede k první : zniení — ztráta sebe-

vdomí
;
je to zušlechtný rozpad v nic.

Tuto smsici pravd a domnnek podává Maeterlinck eí, která

ovíjí to maliko, co víme, skvlou aureolou, záivým nimbem kypící

obrazivosti. Nedokazuje, spíše podává touhu místo dkazv a všude

jde básník ruku v ruce s filosofem. Aspo prokraítá všude ostýchavost,

ano báze stavti uritá tvrzení, což prý je dkazem skromnosti u filo-

sof : „Dobe jest osvojiti si poznenáhlu vdomí, že nieho nechápeme"

ili dle klassického rení: „Vím, že nic nevím." A s touto filosofií

bude asi vda stále hledti ve tvá smrti.

*

Dle Mistr alovy básn pojmenována nov objevena planeta na

návrh hvzdáe Flammariona. Nová tato „Mireille byla poprvé zpo-

zorována r. 1906 Maxem Wolfem z observatoe heidelberské a zapsána

do rejstíku pod ís. 594. Je to hvzda tinácté velikosti a koluje mezi

Marsem a Jupiterem v doprovodu 750 sester. Její kolobh trvá

1555 dní. Pouhým okem jest arci neviditelná. (Klasifikace všech menších

planet vyhrazena jest observatoi v Kielu.)
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Vdce monistv Ostwald pokouší se svým „mostem" (Briicke)

peklenouti i jiné mezery vdeckého života, nežli jsou záhady myšlen-

kové. Chce šíiti jednotnou vdeckou mluvu, esperanto. Stoupenci

mají si navzájem sdlovati, o em kdo pracuje, aby táž práce neko-

nala se zbyten dvakrát. Knihy mají míti stejný formát. Seznamy
knih mají bý^ti poizovány dle soustavy desetinné ; každá íslice by

znamenala njaký odbor, jenž by dalšími íslicemi podrobnji byl urován.
*

Svtélkování organismv až do nedávná považováno za

innost nervovou, protoplasmatu, bakterií ; uritjší vysvtlení scházelo.

Nové pokusy zvlášt na svatojanské mušce vykonané (Weitlauer) zjistily,

že tu nejde o njaké podstatné orgány živoich samých, nýbrž o jejich

stravu: prs, humus, rozkládající se látky pírodní svtélkují i jakožto

potrava — rozkládající se cellulosa v organismech pozemských, roz-

kládající se bílkovina v organismech moských. Teleologie vykládala

za Vlel svtélkování hlavn pohlavní výbr; te ovšem, ježto je to

pouhý následek potravy, vysvtlení takové odpadá. Má-li však sv-
télkování njaký jiný úel, kdož ví?

Náhlý zánik skupin zvíecích vysvtluje Bruno Miiller

m. j. vzrstem zemské pitažlivosti, totiž tíže vlastních tl,

které (dle Dany, Heima, Suessa) pibývá ochlazováním a smršováním

zem. Nepomrný vzrst tla a zvýšená tíže jeho, zvlášt kostí inila

prý obrovské živoišstvo to nemotorným, dalšího života neschopným,

jakkoli zdatným a silným v „boji o život-' se zdálo
;
práv massivuost

a nehybnost byla mu záhubou.
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U^chovatelskjí.

V eském pekladu V3"šla kniha polské spisovatelky 2ofie
Wó jci cké- Chyle wské pod názvem „Listy Pánu Bohu".
S psychologického stanoviska není bez zajímavosti tato ..zpov"
trnáctileté exaltované dívky, líící duševní stav v dob dospívání

fysického i mravního. Nemá nikoho, komu by se mohla dvrn sviti
se svými city, až pod vlivem vykonané zpovdi napadne jí psáti si

památník ve íorm list — Pánu Bohu. Pise tam vše, co ji bolí : od

nedostatené známky z mmeralogie až k rzným mravním utrpením,

jež zpsobily budící se instinkty pohlavní a tžké pochybnosti náboženské.

Nkohk jen msíc života zaujímají ty listy, ale dívka dochází v nich

od naivní dtské víry k rouhaství, k nenávisti Boha a zárove
k úplnému mravnímu bankrotu.

Kniha snad má býti satirou na špatný výchov domácí, nedostatek

upímnosti v pomru rodi k dtem, a to ve vcech nejdležitjších,

na paedagogické chyby pi náboženském vj^uování atd. Kdyby autorce

šlo jen o to, vytknouti tyto vady. bylo by možno s ní diskutovat. Ale
prmrný náš tená vyte z románu, že náboženství je bezúelné a

že stojí ve sporu se životem i vdou : že Bíah není spravedlivý, ale

spíše svéhlavý; že knží pi zpovdi kazí lidi, dávají pohoršení a do-

pomáhají ke ztrát víry . . . Množství takových výtek, pocházejících

namnoze ze zavinné ignorance víry. klade autorka v ústa své boha-

týrky. Všechny tyto „konflikty" daly by se urovnati, kd3"by nebylo

zárove konflikt mravních, jichž se dotýká spisovatelka bez ostychu

a smle . . . Kozumnému vychovateli kniha mže v lecems prospti,

dostane-Ii se však do rukou takových, jako je „hrdinka", jen uškodí.

Slováci usazení v Chorvatsku usilují zíditi si slovenské gy-
mnasium, o které již skoro po tyicet let dosud marn se snaží

Slováci v Uhrách. Obecní rada velké slovenské kolonie v Slavonii,

Staré Pazové, podala k vlád chorvatské žádost, aby dovolila založiti

slovenské gymnasium na obecním pozemku. Obec jest ochotna nésti

znanou ást nákladu a jistými obnosy pisply by také jiné slovenské

obce v Chorvatsku a Slavonii. Vláda chorvatská je sice ve vcech
osvtových nezávislá na Budapešti, ale za nynjších pomr sotva asi

budou snahy slovenské splnny.
*

Literní vzdlání u Srbv a Chorvat jest ješt velmi

nedostatené. Pomrn nejlepší jest v Rakousko-Uhersku : z 5,690.000
zde obývajích umí ísti 1,795.000 t. j. 34%. V Království srbském
jest pomr horší : na 2,800.0*0 Srb pipadá znalých písma 672.000,

tedy 24%; v erné Hoe 25.000 na 280.000 srbského obyvatelstva,

tedy sotva 9%. V Turecku pebývá Srb (pcdle pochybné ovšem sta-

tistiky turecké) asi 365.000, z ehož písma znalých sotva 21.900, iH
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6
"o- Všech Chorvatv a Srb se poítá 9,335.000; z toho umí ísti

2,415.000, t. j. 20% — tedy asi ptina národa. Slovinci mají písma
znalých 70*^' o, eši 95" o, (Nmci v Cechách 92%).

*

V Paíži oslavovala se v beznu pod protektorátem kardinála

Amette tistaletá památka založení proslulé koleje „Institut catho-
lique", nkdejšího to konventu karmelitského. Po hrzách revoluních
sloužila rozsáhlá budova za státní vezení (700 vz, z nichž 100
skonilo na popravišti), od r. 1794—97 postupn za obrazárnu, ka-

várnu, tanírnu. Potom zakoupila ást s kostelem nkdejší eholnice
Soyecourtová, iejíž otec také tam byl vznn, a zídila klášter, jenž
trval do r, 1845. Tehdy umístil tam arcibiskup církevní studmm,
z nhož se vyvinula 1875 „Universita katolická" pezvaná pozdji
„Institutem".

Sebevraždy žák léka prof. Dr. A. Hoche (Dtsche Revue
1913, 3) ze tí initel (škola rodie, žák) nejmén piítá škole, více

rodim, dávajícím dít do školy, s jejíchž požadavky snad není, nej-

více však žákm samým, kteí z pirozené rozpoloženosti, nepíznivými
okolnostmi domácího a spoleenského výchovu v onom citlivém vku
dospívání ješt stupované nahodilé nesnáze chorobn si zabírají. Škola
nynjší zásobu uiva již až povážliv snižuje ; Hoche praví, že ani

jemu ani jiným lékam nepihodí se, že by žáci z množství uiva
byli nervosními. Nco snad psobí tu a tam njaká vychovatelská ne-

správnost jednotlivc (nespravedlivost, sekatura atd.), ale za nynjší
veejné kontroly i to jest ídkou vj^jiinkou. Že škola vbec, jako žádné
nucení, nynjší mládeži celkem není zaízením zvlášt vábným, jest

více než pirozeno, ale to nemže býii smrodatným pro životní vý-
chov ; tak by se nedošlo k niemu. Domácí uení omezeno beztoho již

na minimum ; ovšem kde ješt i tomu se ubírá asu (divadla a koncerty
v noci místo spánku, samý sport atd.), tam není divu. že i to skrovné
uivo pipadá tžkým. Nerozum rodi dopluje ostatní (vedlejší za-

mstnání, alkohol, ex'otika atd.).

Vbec pozoruhodná jsou slova: Das Streben nach immer weiter-

gehender quantitativer und qualitativer Erleichterung auf den hoheren
Unterrichtsanstalten ist im Interesse der psychischen Volks-
gesundheit zweifellos zu bedauern. Ein gewisses Quantum psy-
chischen Zwanges gehort zu einer normalen Menschen-
entwicklung, und angesichts der nicht zu verkennenden Her-
absetzung der raoralischen Wi der stand skr af t des Ein-
zelnen, wie sie heute durch das Versicherungswesen, die

Tendenz zum Zusammenschluss in Organisationen usw. gegeben isi,

solíte man der Jugend nicht das stáhlende Bad einer fest

zugreifenden Erziehung in den hoheren Lehranstalten vorenthalten vvoUen.

Sebevražd celkem pibývá (1881—1897 o 20",,), ale žákovských
daleko ne tolik jako jiných; opaná domnnka zakládá se na tom, že

noviny se takovými pípady ím dál víc obírají.
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Koncem minulého roku a na poátku t. r. konal se v Petro-

hrad sjezd o rodinném vychování. Mimo jiné poukázáno, jak
dležitým factorem ve vychování je kniha, tení, i bylo proneseno
o vci té mnoho rzných názor, které se shodovaly v tom, že dtská
kniha má býti umlecká, zajímavá i pístupná. Referenti dotkli se také

sporných otázek o bajce, jest-li pípustno v dtské knize mravní po-

uení, i není, mají-li se spisovatelé dtsk3'ch knih dotýkati otázek

náboženských. Referent Jelai zastával se proti mínní Blinského a

Pisareva práva na zvláštní literaturu dtskou, uznával bajky nutný pro

první stupe, ale tvrdil, že v celé svtové literatue ie sotva 10— 15

bajek skuten umleckých, estheticky a ethicky bezúhonných. Nehodí
se bajky, plné poprav, muení, úžas, smrti, jaké nalézáme též u bratí

Grimmv i Krylova. Zavrhovati teba pisládlé moralisování, a vbec
mravné pouení v dtské knize lze prý pipustiti jen výjimkou. Proti

tomu S. Librovi dokazoval, že mravné pouení v dtské knize jest

nejen pípustné, nýbrž nevyhnutelné. Ohniv bajek se zastávali A.
Kalmykova i p. Karrik, tvrdíce, že bajka nepekáží reálnému svto-
vému názoru a odpovídá chápavosti dítte.
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Hospodásko-sociolní.

Lidové pojištní. Dne 16. prosince 1912 založili sociální
demokraté v Nmectcu akciovou spolenost pro lidové pojištní

(„Volksfiirsorge") s akciovým kapitálem 1 millionu marek. Pipravovali
se na to už od r. 1905, kdy na sjezdu v Kolín byl podán návrh,

aby odborová sdružení vzala do rukou lidové pojištní. Tato akce vy-

volala všude nemalou pozornost. V tisku bylo poukazováno na to, že

podnik nebude sloužiti hospodáským úelm pojištní, nýbrž politickým

zájmm strany sociáln demokratické, že prémiové sumy znan posílí

stranu finann, že úedníci pojišovny budou jen píslušníci strany,

jimž se tak oteve široké pole pro jich agitaní innost.

Soukromé pojišovny nmecké odpovdly v záptí proti

takovému zatahování ist hospodáského zaízení do služeb politických

založením podobného podniku (Deutsche Volksversicherung A. G.).

Akciov}'^ kapitál 2 milliony M složilo hned 30 soukiomý^ch akciových
i vzájemných spoleností, jež poskytly podniku 1 million M nezúroiteln
na organisaní fond. Dle stanov mže býti akciový kapitál zúroen
provždy jen 4%, takže lidová pojišovna tato nemá na mysli výdlek,
nýbrž jen hospodáský význam.

Veejné pojišovny vytvoily souasn sdružení pro lidové

pojištní, jehož úelem jest spojiti všecky initele k dalšímu zdokonalení

lidového pojištní v zájmu pojištnc a vybudovati národní pojištní

na nejširším podklad. Zárove uzavely kartel s mnohými soukromými
pojišovnami, aby zamezily zbytenou konkurenci a uspoily akvisiní
výlohy.

Také katolické organisace v Nmecku usnesly se na sjezdu

dne 8. íjna 1912 v Drážanech, zíditi lidové pojištní.

Krom uvedených už nositel bude provozovati lidové pojištní

ješt nejvtší nmecká pojišovna Victoria zcela samostatn.
Vnuje-li se tedy lidovému pojištní v Nmecku dnes taková po-

zornost na všech stranách, a spoívá-li na tak silných fmanních
základech, pak mže plniti opravdu své lidové poslání. Jak jsme ješt
daleko od Nmecka my v této otázce i

Sociální pojištní. V Belgii pedložila vláda snmovn
návrh zákona o pojištní nemocenském, invalidním a starobním
a to na podklad obligatorním. Pojištním povinni mají býti všichni

dlníci, živnostníci a zízenci, kteí jsou ve službách, nevydlají si více

než 2400 frank ron a nedosáhli 65 let. Nemocenské a invalidní

pojištní bude pidleno vzájemným spolkm nebo veejným pokladnám,
jež se k tomu úelu zídí, starobní pense už stávající všeobecné po-

kladn pensijní. Návrh obsahuje také pedpoklady, za jakých mohou
býti vzájemné spolky za nositele pojištní pipuštny, zvlášt pak jest

pedepsáno, jaké minimální obnosy mají pojištncm vypláceti. Píspvky
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jsou zákonem pesn stanoveny jen pro neleny pokladen, jinak mají

pokladny volnou ruku. Píspvky nelen obnášejí ron v nemocenskora
pojištní 12 fr. ron, v invalidním, po pípad starobním 6 fr. Osobám,
jež nevydlávají týdn ani 15 fr., mohou se píspvky snížili až na
polovici. Zvýšiti píspvky se za jistých okolností dovoluje. Zamstnavatel
jest povinen platiti ron za každého zamstnaného pojištnce ron
6 fr. Stát pidá každému do 12 fr. 25% ron. Další píspvek 1— 3 fr.

na lékaskou pomoc mže dostali ten, kdo bydlí daleko od lékae.
Dchod pi úplné invalidit obnáší nejvýš 365 fr. Od 65. roku pe-
chází invalidní pojištní v starobní. Dosavadní dobrovolné pojištní

starobní se pemní na povinné. Vláda dává 5 million fr. na zízení
sanatorií, zvlášt pro tuberkulosní. Mimo to se má zaaditi do státního

rozpotu uritá položka k témuž úelu. Zákonem bude podrobeno
sociálnímu pojištní asi 1,800.000 osob.

V Norsku byl uveejnn návrh zákona o invalidním a sta-

robním pojištní, které je jak ve švédsku tak i v Norsku projektováno
pro celý národ. Pojišfovací povinnost zaíná 16. rokem a koní inva-

liditou aneb, není-li této, po 501etém placení píspvk t. j. nejspíše

po dokonení 66 roku. ekací doba je 4letá. Dchod je splatnj^m

v pípad invalidity hned po dob ekací anebo po dosažení 70 roku
a pestává po optném nabytí schopnosti pracovní. Dchod obdrží jen

ten. kdo nemá víc než 1500 K roních píjm. Pojištnci nejsou roz-

dleni ve tídy mzdové. Píspvky, k nimž nejsou pibíráni zamst-
navatelé, obnášejí 2%—57oo zdanného píjmu a jmní. Nejmenší
píspvek jest jako ve Švédsku 2 K. Zvláštní ohled se bere na rodiny,

jež mají mnoho dtí neb nemohou platit píspvky bez své viny^.

Dchod nejnižší je 80 K, prmrný 159 K. 2ivitelé nezletilých dtí
dostávají pidáno na dít 15 K ron. K dchodm nepispívá stát,

nýbrž obce a to 25 K. Stát má hraditi výlohy správní. Pozstalí jsou

jen potud respektováni, že dostanou obnos úmrtní ve výši poloviního
dchodu, neml-li ho ješt pojištnec, a ve výši 1/4, požíval-li ho už.

Dle výpot má podléhati pojištní invalidnímu 74.000, starobnímu
119.000 osob.

Národní banka bulharská (státní) ve srozumní ministerstva

financí platí za všecky státní píslušník}', kteí se úastní války a kteí
jsou pojištni na život, pravidelné prémie jakož i zvláštní prémiové
pirážky válené, aby tak pedešla obiížíra, které by mohly pojišovny
pro neplacení pi-emií svým pojištncm initi. Je tu jist skutek, kter}'

slouží Bulharsku jen ke cti.

Bojkot žid v Polsku rozšiuje se pes ojedinlé protesty

i na literaturu a vci kulturní. A snad zde pinese více užitku než
kde jinde. Tak oištn nedávno od žid pední pokrokový osvtový
spolek „Towarzystwo Kultury Polskiej'*. A podnt k tomu dal vdce
..pokrokovc" polských, autor filosenaitské povídky „Chawa Rubín"
a kdysi modla Israele : Alexandr SwÍQtochowski. Po posledních
volbách do íšské dumy, kdy ve Varšav zvolen poslanec kandidovaný
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Židovskými nacionalisty, Swietochowski v msíníku „Kultura Polska"

nazval židy „potulnými krysami". Židovští 'enové zmínného spolku

naléhali, aby za to byl vylouen a pestal redigovati asopis. Boj žid,

kteí by byli málem spolek rozbili nebo úpln požidovštili, otevel

teprve oi mnohým Polákám, takže na mimoádné valné hromad
pijat byl návrh, že leny spolku mohou býti jen Poláci.

A Swietochowski vede nyní v tisku boj proti židm, zvlášt

v novém svém asopise „Humanista Pol-ski". Hned v 1. ísle napsal :

j,Z jisker a ohark, jež židovský sionism a nacionalism neustále roz-

hazoval, musil vybuchnouti niivý požár antisemitismu, který nyní

zachvátil celou polskou spolenost a v nmž planou ryzí city obrany

a lásky k vlastní kultue . . ." Také v „Tygodniku lUustrowaném"

v lánku „Zydo-Polska" objasnil zmnu svého názoru, jež vyvolala

všeobecný podiv.

„Utiskovaní" polští židé utíkají se nyní o pomoc — k Evrop.
Zástupci jejich odebrali se do Paíže a obešli hodnostáe francouzské

s prosbou, aby na spolenost polskou byla prohlášena kletba za domnlé
pronásledování žid, fanatism, tmáství atd. Volají proti Polákm
Anatola Francea, Seignobosa, Jauresa, celý svt liberal, humanist a

myslitel. Stžují si v zednáských ložích, ped senátem university

i poslanci a sbírají podpisy na nr.anifest protipolský . . . Než tžko
pipustiti, že by všecky tyto „autority" dovedly pesvditi spolenost

polskou, že by bylo teba zanechati boje, jehož cílem je znárodnní
mst a života hospodáského.

*

Poslední „Swiat Síowiaiiski'" pináší nkterá zajímavá data

o hospodáských a kulturních pomrech v Bulharsku.
Obyvatelstva podle sítání r. 1910 bylo 4,329.108. Roku 1887
obnášel pírstek 10° o, r. 1882 již 15%. a r. 1900 23%. Pírstek
mládež';, schopné ke služb vojenské, obnášel od r. 1887 do r. 1910
až 90%!

Dráhy bulharské mají asi 2.000 km, ceny 270 mil. frank.
R. 1911 daly 11 mil. istého zisku, t. j. 4% na isto. Ped 33 lety

mlo Bulharsko jednu dráhu na sever v délce 272 km a jednu na jih

v délce 299 kra; ob stát vykoupil z rukou spolenosti.

Skol obecných jest v Bulharsku 4.794, mšanských 334, stedních

27, odborných 113. Rozpoet ministerstva osvty obnáší 23 mil. frank.
Bohatství zem. Podle výpot oekonomisty Ivana Geševa

obnáší cena bulharských polí, luk, pastvin, lesv a dol 3.060 mil.

frank, movitostí pak 1360 mil., dohromady tedy 4.820 mil. frank;
odete-li se státní dluh 420 mil. frank, zstává faktického bohatství

zem 4.400 mil. fr. R. 1892 obnášelo však jen 2.900 mil. fr., takže

bhem 15 let vzrostlo o 50%, tempem mnohem rychlejším nežli vzrst
obyvatelstva. R. 1893 pipadalo z nho prmrn na hlavu 895 frank,
r. 1907 již 1.000 frank.

Rolnictvo zaujímá 84% obyvatelstva bulharského. Samostatných
hospodá rolnických bylo podle sítání z r. 1910 450.000, prmyslník
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a emeslník 65.000, obchodník a hostinských 34.776. Bulharsko je

krajem malých rolník : ze 450.000 jen 55.000 má 100— 150 dekár.

Dan rolnictva nejsou veliké, podmínk}^ hospodaení výhodné, pokud
jde o píjmy. Všecky dan pozemkové zstaly takovými, jak byly ped
19 lety, nebyly zvyšovány, a obnášejí celkem 20 mil frank. Ale není

katastru a na majetku zemském tíží ješt nejeden pežitek tureckého

práva, zdržující pokrok techniky hospodáské.

Obilí produkuje se za 340 mil. ír. ron a vyváží se za 75 mil. ír.

Vývoz ržového oleje obnáší 4 mil. fr. Znaný jest též vývoz tabáku.

O pokroku rolnictva svdí vzmáhající se import stroj hospodáských,

jichž r. 1908 dovezeno za IV2 mil. fr. Vesnian má ješt píHš málo

poteb, proto mu zbývá hodn volného asu, který ztráví v hospod;

ale neopíjí se tam, nebo za to ekala by krmae pokuta 100 frank.

Celkem obyvatelstvo všechno je šetrné. E. 1897 bylo uloženo ve

spoitelnách všeho všudy 1 million fr., kdežto r. 1910 již 37 million.

O nedostatku lidí t. zv. svobodných obor následkem

války píše se mnoho a po vtšin nesprávn. Aby cizozemec mohl býti

pijat do státní služby, teba svolení sobranje nebo ministerské rady,

a kandidát musí znáti jazyk bulharsk}\ Ped uzavením míru tžko
íci, jakého druhu odborník bude poteba, ale možno pedvídati již

nyní, že nejvíce sil bude teba v oboru technickém, inženýr, geometr
a pod., pák lékav a gymnasijních professor. Po ukonení války vydá

vláda v té vci podrobné oznámení.

Prof. A. Bezenšek ze Sofie píše v lublaském „Slovenci", že

v nov dobytých zemích jest úplný nedostatek léka. Ti, kteí

tam praktikovali pod vládou tureckou, zídka kdy mli kvalifikaci.

Bude teba sorganisovati veejnou službu zdravotní (lékae okresní,

fysiky atd.), k emuž bulharských kandidátu nestaí. Všech léka
v Bulharsku (spolu s cizozemci) jest 659, dentist 123 (z ehož skoro

polovice žen), lékárník 252, felaru 508.

*

asopisy protialkoholické byly vnovány skoro vesms více lidu.

Nyní byl z ložen v Krakov asopis urený pro intelligenci. Je to

kvartálník p. n. „Walka z alkoholizmem". Redaktor Jan Szy-

manski získal znaný poet spolupracovník, hlavn léka.

Podle návrhu bosenské vlády úedním jazykem v Bosn
a Hercegovin má hýú jazyk srbo-chorvatský. Výjimku mají

tvoiti pouze dráhy : ve styku s obecenstvem bude se užívati sice také

srbo-chorvatštiny, vnitním úedním jazykem však zstane nmina,
pípadn maarština. Dvod uvádí se dosti podivný : Bosna a Herce-

govina nomá prý dostatek vlastních železniních úedník . . . Jakoby

ona za to mohla! Podle statistik}'- je tam na dráhách 348 úedník,
z nichž 58% pochází z Rakouska, 22% z Uher a jen 18% z Bosny
a Hercegoviny. Pekážka ta dala by se jist v krátké dob odstraniti,

zvlášt když úedníci jako „zevnjšího" jazyku mají užívati srbo-

chorvatštiny a jsou tedy povinni ji ovládati.
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V sociální organisaci uplatuje se proli soiialaí demokracii a vedle

kesanského (Gladbach) nebo katolického (Berlin) socialismu nový ád
stavovský. Vj^cházeje z pesvdení, že ani kesanský socialismus,

a už má i nemá ve své zbrojnici stávku jakožto ultima ratio rerum,

není na pravé cest k ešení spoleenských nedostatk, jelikož poítá

pes píliš s n^-njšími pomry výdliiými a na nich utkvívá a jelikož

dále omezuje akci svou na dlnictvo, kdežto živnaátuictvo a rolnictvo

nemén pomoci potebuje, zdiirazuuje vedle práva také lásku blíženskou,

hodnot}^ duševní, rodinný život, naísto stálého zasahování státního své-

právná a svépomocná družstva na výrobu a odbyt, rozmnožování

samostatných existencí a podporu jejich atd. Theoredkové jejich vy-

poetli, že následkem volné soutže na neplodné výlohy (reklamu,

na peráonál, dopravu sem a tam a poJ.) padly v Nmecku 2 milliardy

ron, tedy asi 40Vo ceny všeho zboží! Není pochyby, že katolickému

názoru životnímu tato na blíženské lásce založená podpora mal3^ch lidí

ve všech stavech nejvíc odpovídá, urovnávajíc rozdíly, pedcházejíc

boje, ctíc lovka v lovku. Z nekatolík zastává tento smr zvlášt

známý Ruhland v Berlin a Fritsca v Drážanech, z katolík Kempel
a nyní plmsíník „Sta ndeo rdn u ng" v Koblenci, jejž našim

sociologm možno dobe doporuiti, aby neulpli na jednostranném

dlnickém socialismu, kdežto pro náš národ raá velký význam všímati

si národní spolenosti jako celkového organismu a takto jej ošetovati,

nejen dlnickou ást jeho, a ošetovati dle pvodních zásad kesanských.

V Rakousku má prý státní úedník asi 300 kus ron vyizovati,

v Prusku 800, tak že takový akt stojí v Rakousku 16 K, v Nmecku
8. Pi stavb prplav vydáno 10 mil. K na platy osobní, 30 mil. K
na stavby samy.

*

Všeobecnou stávku, kterou nedávno francouzští socialisté nazvali

všeobecným bláznním (grve generále — idiotie generále) usnesli

socialisté v Pešti proti volebnímu zákonu, ale nechali toho, jakmile

pedákm policie oznámila, že je dá všecky pozavírati pi nejmenším

porušení veejného pokoje. V Belgii též chtjí vynutiti všeobecné

volební právo —• totiž svrhnouti katolickou vládu všeobecnou stávkou;

za as ji odvolali, ale ted", zajistivše si židovskozednáské peníze, usnesli

se na ní znova, pes prudký odpor vdce Vandervelda, jenž dobe
poítá, že každá taková stávka skonila pohromou dlnictva a jenom

nkolika tm jistj^m lidem vynesla rebach. Ostatn snad i v Belgii

najdou njaký recept proti frivolnímu štvaní tomuto, jež podniká se

práv v dob, kdy vláda chystá velmi vážné opravy sociálních pedpis.

Paíž (dle G. Cahen, Le logement dans les villes) má na 1 ha

pudy prmrn 370 obyvatel (r. 1896 318; okres Bonne Nouvelle

dnes"lOOO;, Berlin 250, New-York 160, Londýn 150, Víde 120; sady

Tuilerie mají 21 ha, Monceau 8, kdežto na p. londýnský Hyde Pare

240 ha. Veliká ást byt následkem toho jest úpln nedostatená a na-

Hlídka. 22
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kažlivými zárodky zamoená. Tedy nejen malou plodností, nýbrž

i velikou úmrtností ubývá usedlého obyvatelstva paížského, akoliv
absolutn asi 25 tisíc obyvatel Paíži ron pibývá, bytovou nouzi se

všemi neblahými následky jen stupujíc.

Francouzský senát projednává pedlohu, jíž se má eliti od-

li dno vání. Senátor Besnard vypoítal, že ve Francii prmrn na

700 tisíc porod pipadá 500 tisíc zavinných potrat, v nkterých
krajinách dle Pavla Straussa, zpravodaje Commission de la dépopulation,

íslo tchto pevyšuje ony. Mezi prostedky proti tomu zlu doporuuje
se pedevším zostený dohled na porodní ženy a jich ústavy, zákaz

inserátv o diskrétní pomoci a pod. Zvlášt zajímavo jest, že úelu
tomu má také prospti zmna zákona co do tídní in proti klíícímu

životu. Dosud zaazují se pod „crimes", jež odkazují se porotám, aby

skoro šmahem byly osvobozovány, asto, jak dí Besnard, s blahopáním
porotc

;
pkná tváika a slzy obvinných, suggestivní tlachy obhájc

nahrazují dvody. Nyní mají býti souzeny jen jakožto „délits" (pe-

stupky) soudci z povolání ped tribunál correctionnel. Jen aby to pak

nebylo vyhánní erta belzebubem! Zákaz propagandy tiskové musel

by jíti mnohem dále než na iuseráty. A krom tchto zevnjších do-

nucovacích prostedk pedevším nutno by bylo si hledti nitra a jeho

výchovu, by zloády takové mravní silou jednotlivc byly znemožnny.
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Politicky a vojensky.

Pípravy k moravským zemským volbám djí se poád ješt

ve znamení spojenectví lidovecko-agrarnického se socialisty. Ba lidovec

Budínský dokonce vyžvatlal ze školy, že po pípad bude nutno
utvoili esko-nmeckou vtšinu liberální, nebo liberální Nmci
prý jsou také intelligentní lidé . , .

Moravská strana lidová ustavila se 16. bezna v Brn.
Do výkonného výboru zvoleni Dr. Bulín, Dr. ermák z Beclavy,
prof. ing. List, red. Skýpala a j. Orgánem jest obdeník „Moravské
Listy", jež do náelníka lidovecké strany nemilosrdn buší, vytýkajíce

mu zvlášt nápadnou šetrnost k nynjšímu místodržiteli, který za

Korbra, když se rozléval Nil, byl kabinetním náelníkem.

V Cecbách smíily se ob strany kesfansko-socialní a

spolen pracují.

Též agrární strany se sniíily- Práv ped smírem napsal

JUDr. O. Frankenberger, tajemník „0. agr. obch. družstva" (v Kraji

mladoboleslavském): „Vzhledem k útokm na mne v (Práškov) „Právu
Venkova'' po delší dobu již podnikaným, zejména pak vzhledem
k tvrzení v posledním . ze dne 28. iinora obsaženému, že hledal jsem
zaopatení z penz venkovského lidu, prohlašuji, že vzdám
se okamžit celého svého služného ve prospch agitaního fondu strany

agrární, jakmile pp. posl. J. Exc. K Prášek, Jaroslav Rychtern, Ant.

Rydlo a Jan Rataj zaplatí eské stran agrární aspo polovinu toho,

co jsou ji dlužni." Agr. poslanec Novák nechtje se stranou Práškovou
na milost pijatou dále pracovati, vzdal se mandátu.

Cechy koncem r. 1912 mly dluh pes 80^ mil. K. což

koncem r. 1913 se zvýší na 113,935.200 mil. K.

Pisatel brožury „Quousque tandem" Alfred Rossmanith v oteveném
list k místodržiteli Thunovi navrhuje zízení spolenosti na pstování
národnostního smíru.

V ecko- katol. seminái v Užhorod v Uhrách uspoádána také

známá maarská slavnost 15. bezna na poest „neodvislých Uher";
po slavnosti klerici zasedli k spolenému obdu. I tu maarští kle-
rici demonstrovali pro „neodvislé Uhry" h když rumunští
klerici demonstrace se nechtli úastniti, chovajíce se pi ní chladn,
sbor proíessorský- udal je u biskupa z „nevlastenectví" a pro „vzbou-
ení", že totiž nechtli demonstrovati pro „neodvislé Uhry", jichž ne-

uznávali ... I v semináích maarských na prvním míst tedy raa-

d!arisace. Sympathií k Vídni poád ubývá, u Slovanv i Maar, u kaž-
dého ovšem z jiných píin.
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Francouzské ministerstvo Briandovo padlo v senát pomstou

Conibesovc pi hlasování o novém volebním zákon (pomrné
zastoupení): republika prý by jím byla ohrožena, rozumj: zednáský
blok, snad. Nastoupilo ministerstvo Barthou, jež volební opravu asi

odloží; tíletá vojenská služba pesc vši agitaci socialistickou bude mu
bezpochyby povolena.

O Napoleonu I. ted v jubilejním roce mnoho se píše; u nás též

o jeho uázcrech náboženských, jež se pes míru vychvalují. Ji.^ito je

toto: v osobním jeho smýšlení a jednání hrálo náboženství úlohu

velice skrovnoa, skoro žádnou, leda až na sklonku života ; výroky jeho

dívjší jsou arci platné, obrann jako ex concesso i cenné. Jako bystro-

zraký státník uznával mocný jeho význam spoleenský a kázeský,

a pioto, ale jen proto hledl náboženské vci v Paíži a Francii,

upraviti, poád takoka s revolverem — s't venia verbo — na papeže

a jeho zmocunce namíeným, s nimiž jednal prost hanebn.

Za jeho výpravy egyptské namáhalo se Rakousko, by protektorát

nad východními katolíky strhlo na sebe; jemu ovšem docela

náležel, jak by jej bylo provádlo, jest jiná. Napoleon se ho nevzdal,

ale r, 1808 jeho jenerál MioUis zabavil jmní Propagandy, nejlepší

materiál z její tiskárny odvezen 1808 a 1812 do Paíže a jen ást

jeho 1815 vrácena; Napoleon sám v Paíži zrušil 1809 missijní seminá,

který 1804 Pius VII za korunovace na nm byl vyprosil. O protektorát

ten od tch dob stálé jsou tahanice, jelikož pro Francii dle slov

Gambettových protiklerikalismus není exportním artiklem. Nové konstel-

lace. jež se i v Asii chystají, budou psobiti i na pomry velmocí

k východním kesanm. Rakousko dle všeho tam sotva víc urve;

o našich vyslancích a konsulech koluje ve svt vtip, že znamenité

umjí sestavovati poad sedadel pi hostinách.

O italském králi psaly tuhle noviny, že navštíviv synagogu
ímskou pobyt mezi jejími vyznavai velice si pochvaloval; je to ko-

nen panovnická blahosklonnost k poddan3'^m, jež tentokrát snad zašla

trochu daleho, ale ne bez píinj' asi, nebo starosta Nathan (neví. syn

Mazziniho) jest mocný pán. Mimovoln vzpomíná se tu na leckteré

malikosti, na p. že jméno královo pod V zaazeno do volebních listin

na Kapitolu, což když mu pedbžn pece z jakéhosi ohledu ozná-

meno, ekl prý, aby se dlalo, co zákon káže ! Tedy stalo se. Pi
dívjších volbách dvorní personál volil socialistu Bissolati, první

poboník odevzdal schváln volební lístek otevený, aby se vidlo, že

snad i král chce míti poslancem socialistu, a ne generálního lékae
armádního (!) Santini.

Leo XIII. nevrle odmítl podepsati sítací listinu obyvatelstva:

„Papež není Vlach!" Pius X., od jehož vlastenectví se to neoekávalo,

uinil taktéž : jakožto samostatný souverain vystupuje ovšem ze státního

svazku vlašského. Král za to jest nejen italským obanem, nýbrž

i voliem ... Ze však zednái papeži pokoje nedají, aby ho njak
státu italskému podídili, o tom není pochyby.
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Nmecko chtlo zamýšlené zbrojení pro delší dobu uhraditi na-

jednou jakýmsi národním darem, asi 1 miliardy, na niž by pisply
majetnjší vrstvy. Bylo by to zajisté nejspravedlivjší, ale ponvadž se

pochybovalo, že by se potebný obnos tak zhola dobrovoln sešel, pe-
mýšlelo se pece, na jakém daovém základ by se píspvky rozvrhly.

Krom zvýšení rzných poplatk stanoven ^% píspvek z majetku

nad lOtisíc m. a zvláštní dávka z majetku nad 50 tisíc m. Nmci jsou

celkem pyšni na svou íši a její vymoženosti, proto nebrání se novým
obtem píliš, hrozící pak nové svtové konstellace mezinárodní nemohou
jim býti lhostejný — budoucí sútování Nmectva se Slovanstvem,

pravil Vilém II. Pibudou mu te 4000 dstojník, 117 tisíc muž,
15000 poddstojníkv, a 27000 koní.

Anglické ministerstvo nestaí ujišovati, že nepošle pozemního

vojska do Evropy nkomu na pomoc, nebo smlouva trojdohody k ni-

emu takovému nezavazuje. Ale Belgie pec jenom se obává, že by
ve válce Francie a Anglie s Nmeckem mohla svou neutralitu draze

zaplatiti, jsouc jaksi v cest, proto se opevuuje též.

U nás krom lostva hledí si správa též úsilovnji a via tiky.

Budoucí následník trnu pevzal protektorát nad spoleností, jež má
sbírati píspvky na rozšíení vzducholostva. (Nynjší následník složil

protektorát nad spolkem „stíbrného kíže" na podporu vrátivších

se záložník, pro jakési uepkné achry, jež inovníci spolku pro-

vozovali.)

Francouzská aviatika mla v loni velké manévry. Na jedné stran

(gen. Gallieni) zízena zpravodajská ústedna ve stálém styku s veli-

telstvím samostatn operující, ua druhé stran (gen. Marion) ponecháno

etám vzducholodním vyhledati si vhodná stanovišt a pípad od pípadu
na velitelv rozkaz vznášeti se na výzvdy a v automobilech pak mu
zprávy dodávati. Ústedna se osvdila lépe. Dle znalc bude hlavní

úkol vzducholostva strategický, aby totiž podávalo zprávy o pohybech

nepátelských ped bitvou; jakmile bitva zane, jsou služby jeho již

jen podízené, po bitv mže dobe posloužiti k vyhledávání ranných.

*

Republika Sau Domingo mla již r. 1880 presidentem arci-

biskupa Mérinse, nyní pak zvolila si hlavou státu opt biskupa msgra.

Nouela. Dne 23. února oznámil zástupce republiky u sv. Stolce

Raimund Pichardo volbu tu papeži.

Byl to vlastn výsledek snah amerických komisa Intyre a Doyle,

kteí se opírali o pání „veliké ochrankyr.'' malé republiky, totiž

vlády washingtonské, jež vidla ve volb té správné rozešení revolu-

ních otázek vnitních i pohraniních spor se sousední republikou

na Haiti.

V San Domingu je náboženství katolické (600.000 katolík) ná-

boženstvím státním
;

jinovrci (73.000) požívají však úplné svobody

náboženské.

Dívjší president Victoria podkoval se ve prospch kompromis-

ního kandidáta msgra Nouela, jako muže, jenž dovede rozbouené
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mysli uklidniti. Vskutku pestala rázem válka obanská a nastal úplný

pokoj obyvatelstva. Ale nepátelé pokoje nepestali štváti potaji, tak že

Nouel nechtje, aby odium nových rozbroj padlo na naše náboženství,

pedsednictví se vzdal.

Dkladnou lekci o pomru Rakouska k Balkánu dal kes.
sociál Dr. Pat ta i vlád v rozpotovém jednání dolnorakouského snmu
27. b. 1913. U nás mlo se vdti, pi-avil, co chceme: bu nechati

národy v turecké poddanosti (= status quo) aneb se postaviti na jejich

stranu a vésti je, což bylo pirozenou a historickou úlohou Rakouska,
Jeho turecké války byly osvobozovací [Maar by bez nich vbec už

nebylo! pozn. ref.], tím smrem se mlo pokraovati, ne na výboj,

nýbrž v zájmu vzdlanosti, nebo turecký dobyvatel, naprosto proti-

kulturní, neml práva ovládati kulturní národy nám spíznné. Metternich

«

však hledl pouze na panovnickou legitimitu, proto zradil Františku I.

podporovati v letech dvacátých minulého století Srby i líeky. když se

proti sveeposti turecké zdvihali, kteí za to našli své ochrance v —
Rusku, Francii a Anglii. Pozdjší politika nebyla a není lepší: vždy
vrní Chúrvati jsou týráni, Rumuni v Uhrách též, akoli jsme s Ru-
munskem spáteleni. Vojenská Hranice musela bý^ti zrušena. Rumunská
deputace, která asi ped 10 lety odvážila se k Jeho Velieustvu, byla

pak v Uhrách jménem Jeho Velienstva zavena. Veliké podniky jsme
propásli a nyní nás diplomacie naše zavedla do smšné situace, že

o takové malichernosti, jako je pístav adrijsk}' nebo njaká mstská
vesnice v Albánii, musíme se rváti. Rusku, kterému jsme svou krátko-

zrakostí Balkán vydali, se nyní i v kesf. soc. listech spílá, že nechce
se svý^ch výhod vzdáti.

Na rozdíl od tohoto kes. soc. pedáka organ jejich ..Reichspost"

libuje &i písniku („hiibsches Gedicht"). kterou jakýsi Dr. Hugo Zucker-

mann uveejnil v ..Danzers Armeezeitung" a jež koní:

Driiben im Abendrot

Fliegen zwei Kráhen —
Wann kommt der Schnitter Tod.

Um uns zu míihen ?

Es ist nicht schad!

Seh' ich nur unsere Fahnen wehen

Aut Belgerad

!

Vru nebylo by škoda, pana Zuckermanna poslati tam naped!
Ne, aby se jen koukal.

Ne na bojišti ale v dobyté Soluni zákenou ranou Reka Schinas-a

padl ecký král Jií. Schinas studoval lékaství, byl uitelem a je

socialistou. Ped lety napsal Neajev, žák Bakunina, v „katechismu
revoluce", že revolucioná, jakožto uii homme voué je ke v.šemu

lhostejný krom revoluce a jejích prostedk, vzdává se vdy nynjšího
svta a zná jedinou vdu : niení. Proto a jen proto studuje mechaniku,
fysiku, chemii a snad lékaství . . .
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Král Jií není ostatn první panovník, o nmž nikdo nemiiže íci
a neekne, že by byl takový svj konec njak politicky „zavinil".

Za padesátiletého tém panováni zabýval se politikou jen co bylo nej-

nutnji, a pes to i snad práv proto zažil se svou rodinou v zemi
jemu podízené a skuten jemu díky zavázané dosti píkoí. Pí-
buzenské svazky jeho s dvorem nmeckým a dánským pomohly zajisté

jemu i zemi pes mnohé nesnáze, pes jaké leckterá jiná dynastie by
byla klopýtla, ehož ostatn i on nedávno následkem porážky ve
válce ecko-turecké a politických rejdíi v armád ml se pro obávati
a emu asi jen velikým sebezapením, odstranním princ z armády,
ušel. Velikášské nároky kleslého národu nejednou zpsobily mu trapné
nesnáze mezinárodní, jež jinému státu rovnž by nebyly tak hladce
minuly. Nyní, kdy korunní princ na bojišti i válené slávy si dobyl
a takto minulé nehody jaksi smazal, kdy proto také postavení dynastie
znan upevnno, král ped úplným výsledkem válené akce svým
poddaným záken utracen. Syn Konstantin snad i proto bude míti

snadnjší vládu.

Válka balkánská blíží se snad ke konci. Padla Janina, padla
nejvtší prý pevnost Odrin — Drinopol.

Rozvážnjší politikové turetí by se ostatn s opuštním Evropy
snadno smíili. Bývalý ministr financí Mehmed Džavid Bey vypoítává,
co penz a práce evropské Turecko vládu stojí (Dtsche Revue 1913, 3).

Výdaje (tur.) r. 1327 obnášely pes pldruhakrát víc nežli
píjmy, což bylo hraditi z Anatolie ; tato úrodná zem však byla za-

nedbávána, její peníze a synové museli sloužiti k tomu, aby v Make-
donii byl pokoj. Jelikož jest oekávati, že pi sthování aspo 200 tisíc

mohamedán pejde do Asie, bude tím i stažením vojska odpomoženo
nedostatku dlných sil. Penžité a hospodáské ztráty budou pelivjším
hospodaením v Anatolii, v Mesopotanii atd. brzy vyrovnány; a tuto

práci prý vykoná jist mladoturectvo, jež po Abdul Hamidovi pevzalo
ohromné dluhy a pece finanní rovnováhu udržuje. Pedbžné práce
pro stavbu drah, silnic, prplav jsou již vykonány, hlavn pomocí
francouzskou.

Turci i turkonmci zle se kasají na balkánské spojence, že chtjí
krom území též válenou náhradu. Což prý si tam nevzali ješt dosf ?

A poplatky podrobených zemí také nejsou nic? Pravda jest pi tom, že
po posledních válkách válené náhrady nedávány, a na p. po rusko-
japonské žádány, že tedy jaksi vyšly z módy, a ani tentokrát velmocemi
spojencm asi piknuty nebudou.

Francie má v Turecku vynaložených 2i/i milionu, Nmecko lV-t»

Anglie dokonce celou miliardu frank; 1908—1911 nuceno Turecko
330 milion vypjiti na úhradu svých schodk, za války pak vy-
pjovalo znova, tak že zem nových bemen asi by nesnesla. Za to

budou balkánské státy nuceny ješt více se zadlužiti, a kšefty finan-

ník pokvetou. ecký válený úvr obnášel 151 milion drachem,
na r. 1913 vyžádán vládou nový úvr 104 ra. d.
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Slavná slovanská akce koní; i zaíná? 11. íjna 1911 Gešov

s býv. min. f Milanoviem ve vlaku cestou po Srbsku a Bulharsku zaali

jednati o spolku, 13. bezna 1912 uzaven spolek bulharsko-srbský.

29. kvtna bulbars-ko-ecký na vynucení oprav i mocí válenou,

kdyby bylo teba (zvlášt bulharský vyslanec v Éím Rizov byl

velmi bojovný), vítzství za vítzstvím odmovalo chrabrost slo

vanských junák, diplomatické nesnáze jakž takž odklízeny, je-

diná erná Hora, odkud padly první výstely, ješt obléhá Skadar;

kterj' chce míti pro sebe. Velmoci nepokryt nadržují Turecku i zde;

usnesený odchod nebojovník ze Skadaru velitelem nepovolen, a velmcci

nenaléhalj, jakmile však ernohorci po povolených 50 hodinách a vý-

pade tureckém zaali palbu znova, hned podnikána v Cetyni demarche.

ale bez Euska, ímž arci ostí její znan otupno, any i ostatní vel-

moci byly tu mén ízné než naše. Ale to konen podízeného
významu, leda že by mohlo vésti k válce — ji^ié. eho na Balkán
již dosaženo, staí, by v každém lidumilu a kesanu vzbudilo vroucí

díky k Prozetelnosti a hrdé nadje v lepší badímcnost.

I
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O táborských traktátech eucharístíck^ch.
Db. Jan Sedlák. (. d.)

Traktát Mikuláše Biskupce z Pelhimova.

Proti dlouhému a viklefovsky zamženému spisu Zatcovu jest

Biskupcv traktát krátký a zcela prhledný.

Biskupec se omlouvá v úvod, že nechce psáti proti cti svátostí

oltání, nýbrž jenom proti smyšlenému a v zákon Božím nezaloženému

rozumu, jejž od mnoha set let nkteí o ní mají.

K snazšímu poznání pravého rozumu o velebné svátosti klade ai

otázku, je-li Kristus kde zde na zemi po svém na nebesa vstoupení

osobn a podstatn, v tom tle a v té velikosti, jak z mrtvých vstal

a na nebesa vstoupil. Nejprve uvádí výroky Písma, jimiž nkteí to

dovozují. Proti tomu cituje místa písma sv., jež dokazuji, že Pán Ježíš

osobn a podstatn jest v nebi po svém na nebesa vstoupení a tak

s nebe nesestoupí do dne soudného.

Aby se tomu lépe rozumlo, rozeznává Biskupec u Krista dle

jeho lovenství dvojí byt: první a nejvyšší osobní a podstatný,

o nmž byla práv e; jako byl Kristus zde na zemi dle tla na

jednom míst, tak jest i oslavené tlo jen na jednom míst osobn.

Druhý byt Kristv jest duchovní t. j. „skrze Ducha sv., skrze víru,

lásku, milost, skrze slovo, pravdu, moc, múdro3t a svtlo, své vrné

obrauje, jím spomáhaje, duchem svým hojn obohacuje a všelikterak

hojn rozplozuje". V tom práv se jeví veliká moc jeho, že psobí

Hlídlu. 23
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tam, kde osobn není, a vtší víru mají ti, kdo to ví, než kdo myslí,

že nemiiže tak psobiti, le jsa osobn pítomen. O tomto mluví písma,

jež uvádjí odprci. Biskupec dovozuje to výroky uitel církevních.

Proti výkladu protivník, že tlo Kristovo oslavené zmnilo se-

úpln v pirozenost božskou a pijalo zvláštnosti božské a proto mže
býti jako duch všude, ukazuje Biskupec, že i tlo oslavené zstalo

tlem a nezmnilo se v božství aniž je duchem. —
Zde pekvapuje, že o svátosti oltání skoro není ei. Jen v úvod

se praví : ,.Jezu Krista, jenž v té svátosti práv pítomen obyejem

duchovním jsa, hodným dává život, pastvu, rozkoš, posilnní duchovní,

utšení i všeliké nasycení". Cekali bychom však, že ve spise samém

po bytu duchovním bude e o bj-tu svátostném. A vskutku má Píbram

v polemice proti tomuto traktátu >) na zaátku a na konci sestaven}'"

bludy Mikulášovy, z nichž 5—12 v úvod a 9—11 na konci týkají se

svátosti oltání. A tchto bod v našem traktátu není ! Zdálo by se

tedy, že je traktát Biskupcv ve sborníku Vavince Krasonického

neúplný. Ale tomu jest na odpor sám Píbram, jenž v eských i la-

tinských výpiscích z tohoto traktátu nemá nic více, než co jest v našem

textu. Ony body v polemice Píbramov jsou tedy asi jeho vlastní

dedukce z traktátu Biskupcova, což ostatn u nkterých dosti jasn

jest naznaeno, nebo se opírají o polemiky ústní. Ci je to již ohlas

traktátu Jana Žateckého?

Mínní Biskupcovo o svátosti oltání jest v tomto traktátu spíše

jen naznaeno než jasn vysloveno. Ježto Kristus není nikde na zemi

reáln, tedy ani ne v eucharistii. Zde jest jen „potentia, virtus et

gratia" jeho. Práv tou všeobecností obloudil spis Mikulášv mnohé,

iak patrno z hádání na Konopišti.

Traktáty P a y n o v y.

Mistr Petr Payne z Anglie, jenž byl uitelem knží táborských

ve viklefismu a spolupracovníkem pi traktátu Jana Žateckého, napsal

dle Píbrama sám dva traktáty eucharistické, jež (první i v eském
pekladu) byly rozšíeny jako táborské.

•) Surge domine t ka. univ. praž. IX E í fol.'49a—95b. Ty body jsou na fol.

60b—51a a fol. 91a—95b.



o táborských traktátech encharistických. 327

V prvém „Multi a pate luminum" (Mnozí ot otce svtlostí) st-

žuje si nejprve P ay ne, jak škodliv psobí v církvi bludy o eucharistii.

Pipravují církev o ovoce té svátosti, rozmnožují falešné proroky, pod-

porují simonii, zavádjí modloslužbu, okrádají lid o majetek a ne-

rozlun jej spoutávají s falešnými proroky. Proto musejí zkoumati

vící zákon Boží, aby jedem kacíství nebyli nakaženi.

Pedn se táže, co je ten chléb viditelný, jejž nazval Kristus

svým tlem, a odpovídá, že je svátost t. j. viditelné znamení od

Krista ustanovené k oznaení neho neviditelného. Jako Starý Zákon

tak i Kristus Pán asto užívá znamení, na p. dotýká se jazyka, po-

mazává oi b'átem a Duch sv. sestupuje ve znamení holubice a ohn.

Tak jsou i s vát os ti církevní znamení, prostednictvím jichž se lidstvo

duchovn zranné léí. Biih sám zajisté léí je principaliter, milost

Boží jako lék, knz jako sluha, plnní pikázání a rad Božích jako

dieta a svátosti jako obvazy — ne že by bez nich nemohl Bh
udliti milosti, ale aby lovk vcmi smyslnými byl povznášen k du-

chovním. Vždy však je to Bh sám, jenž udluje zdraví. A jako

ostatní svátosti nepozbj^^vají své pirozenosti, tak ani svátost oltání

:

zstává tedy dle své pirozenosti chlebem a vínem, a je figura liter

tlem a krví Pán. Názor ímské církve, že ta znamení své piroze-

nosti pozbývají, jest od falešných bratí. Kristus zajisté pi po-

slední veei podal apoštolm chléb a ten apoštolov jedli jako každý

jiný pokrm. Toto vnjší požívání chleba jest požíváním tla Kristova

„in figura" ; nebo kdyby to bylo mínno vcn, museli bychom stále

pijímati, ježto „jísti Krista" jest y nho viti a viti musíme vždy.

Jako tedy holubice, dech Kristv a ohe byly reálni a jen obrazné

byly Duchem svatým, tak i chléb svátostný.

Znamená pak svátost oltání Krista pro nás zemelého a krev

svou prolivšího. Proto ekl Pán: „tlo. jež za vás vydáno bude, krev,

jež za vás prolita bude". Tak si máme veliké dobrodiní utrpení Pán
stále zpítomovati, jako si Israelité beránkem velikononím pipomínali

vysvobození z Egypta, a máme se jím posilovati k následování Krista

a povzbuzovati k požívání duchovnímu, jež záleží v láskyplném pi-

pomínání si dobrodiní Kristových (divina iraitacio non aliter in nobis

generatur, nisi per recentem memoriam et sepe revolutam operuná

Jesu Christi).

Kdo tedy hodn chce požívati viditelnou svátost, musí býti vy-

zdoben božskými ctnostmi; pak v pravd Krista požívá a dostává

2«*
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rozmnožení milosti skrze Krista dachovn ve svátostech se po-

dávajícího.

Spolu z toho vidti, že vící nemají ve svátosti „pouhé znamení"

(nudám figurám), nýbrž také vc znamenanou, ježto když požívají

viditelné svátosti, duše jejich jest od Krista živena milostmi božími

prostednictvím svátosti. Proto ji sv. Pavel nazval „úastenstvím tla

a krve Pán". —
Jak patrno z obsahu, neliší se tento spis Paynv zásadn

od traktátu Nmcova. Kristus není reáln pítomen ve svátosti oltání.

Souvislost 8 tlem a krví Pán jest pouze v pijímajícím a záleží

T pipomínání si Kristova utrpení. Kristus jest v eucharistii jako

T jiných svátostech jen milostmi svými, jimiž posiluje k následování

sebe. Rozdíl mezi Payuem a Janem ze 2atce je toliko v tom, že

Payne staví svátost oltání zcela na roveu ostatním svátostem novo-

zákonním, kdežto Jan jí dává ped jinými pednost — jde tedy Payne

v tomto spise v pikartství dále než Nmec. Formáln liší se traktáty

ód sebe, že Paynv jest mírnjší v polemice proti názoru katolickému

a zpsobu pítomnosti Kristovy ve svátosti blíže nerozebírá.

Mistr Jan z Píbram vypsal z tohoto traktátu Englišova celý

úvod a pak jej karakterisuje povšechn. ^) Potom však uvádí odtud

celou adu citát z Viklefa, týkajících se svátosti oltání, na p. že

Kristus není rozsažn ve svátosti, že by jinak bylo tlo Kristovo

T hostii sedmistopové, že není chléb Kristem „synkategoreumatice",

vypisuje kus kázání Viklefova na thema „Surrexit, non est hic" a re-

produkuje Viklefovy vývody o ha^itudinálním zpsobu pipisování a

proti klanní se svátosti oltání. 2) Soud dle kod. mikulovského
kde je tento traktát Paynv dvakrát a vždy bez onch citát z Viklefa,

myslím, že k traktátu nepatí, akoli by jej, kdyby byly zpracovány,

dobe doplovaly. ') A práv tchto Viklefových výrok, jež Píbram

ítá ke spisu Paynovu, týká se asi jeho poznámka, že je traktát

') Kod. kapit. praž. D 49 ol. 189a: Deinde in eodem tractttulo multiplieiter

nititur probare, quod in sacramento manet panis materialis in sua nátura, licet ait

figaraliter corpus Christi et reprobat ecclefiiam romanam teaentem contrariam, dicens

•am non ab apostolis sed a pseudofratribas suam fidem recepisse. Item manducacionem

eacramentalem Toeat manducacionem Christi in figura seu figuralem.

') Ibid. fol. 189ab.

*) Také mikulovský kod. má hojn excerptu 2 Viklefa, mezi nimi též o eucha-

ristii, nkteré souhlasné a Píbramovými. Patrn v kod. PíbramoT následovaly ne-

prvstednS la traktátem Paynovým, jehož nepochybn jsou.
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Payav „magiatralior" než ostatní ;
') nebo ve spise Paynov ne-

Tidim nic uenjšiho než na p. v traktáta Jana Nmce ze 2atce.

Druhý traktát Paynv „Nota duo queruntur" odpovídá na

dv otázky: Co je svátost oltání a jak jest v ní Kristus. K odpovdi

na prvou uvádí Payne ti výroky sv. Augustina a uzavírá z nich,

že jest eucharistie chléb a tlem Kristovým jest in íigura. Jinak

by slova Kristova „Nebudete- li jísti tla ..." pikazovala zloin. Citátem

a V i kle fa dovozuje, že požívání Krista jest figurativní.

Na druhou otázku odpovídá Viklefem: Kristus jest pítomen

„duchovn, mocí, svátostn, reáln a v pravd". Ale aby se slovo

„reáln" nevykládalo ve smyslu modloslužebníkv, upozoruje, že

Viklef všecky druhy bytu Kristova nazývá reálními. Podstatn
není tlo Kristovo v eucharistii, nebo Kristus nepraví „zde jest tlo

mé", nýbrž „to jest tlo mé" totiž obrazn, a není pro to rozumového
dvodu, ježto: 1. smysly tomu odporují; 2. Kristus není jinak pí-

tomen, než aby mohl býti požíván, ale tlesné požívání by nic ne-

prosplo ; 3. ve vyvolených jest Kristus vyšším zpsobem a není v nich

podstatn ; 4. Kristus v podstat tla svého vstoupil na nebesa a odtud

nepijde až v den soudný; 5. dle filosofie nemže tlo zárove býti

na rzných místech — tlo Kristovo bylo by nestvrné.

Co se uvádí pro podstatnou pítomnost Kristovu, jest neod-

vodnno. Praví se, že oslavené tlo pešlo zcela v pirozenost božskou

a pijalo vlastnosti božství a jako duch mže býti všude. Avšak

1. když Kristus apoštolm svátost podával, bylo ješt tlo jeho

smrtelné — tedy je to mínno obrazn. Namítají, že Kristus dodal

„které za vás vydáno bude" — ale tu ukázal na své tlo, jakoby chtl

íci : „toto úinn a svátostn znamená mé tlo, jež za vás bude vy-

dáno." 2. Mimo to je z Písma jisto, že vstal Kristus v pravém tle

rozmrném, v tom tle se zjevoval a není tedy duch. 3. Z mrtvýchvstání

Kristovo jest vzorem našeho vzkíšení, ale naše vzkíšení bude tlesné.

4. Víme, že ICristus pijde soudit ne jako duch, nýbrž v pravé po-

dob lidské a jako takový bude vládnouti stále. Tedy oslavené tlo

Kristovo není duch, ježto tlo se nemže promniti v ducha.

') Alius tractatus de processu quidem et arte magistralior, sed právo ingenio

perversior, dans modm et formám aliis tractatulis simplicioribus (ibid. fol. 188b).
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Jiní stoupenci skutené pítomnosti Kristovy dovolávají se vše*

mohoucnosti boží, jež mže zpsobiti, by tlo Kristovo bylo pod-

statn na více místech. Ale, praví Payne, škola antikristova pitla

božské všemohoucnosti mnoho vcí, jež by sice mohl Bh „de potestate

absoluta", ale ne „ordinata". Kesan nemusí pipustiti jako možné le

to, co Písmem, rozumem neb smysly jest podepeno.

Opt jiní odvolávají se na sílu své víry, ježto .,vše jest možno

vícímu" a vytýkají druhým nedostatek víry. Ale, dí Payne, zapo-

mínají, že k záslužné víe je teba, aby to byl Bh jasn ekl ; a ne-

dostatek viry není, ví-li se, že je tu Kristus duchovn t. j.

milostmi svými.

Konen nkteí poukazují na podobnost s duší, jež mže býti

zárove na více místech — než zde bží o podstatu tlesnou. —
O tomto traktátu Paynov poznamenal Píbram: Alius est

tractatulus, qui sic incipit „Nota duo hic queruntur : primm quid sit

sacramentum, 2° quomodo corpus Christi est in illo etc." Quem tracta-

tulum, ut ego reor, nullus sacerdos Thaboriensium sciret compilare,

ymmo vix eum possunt intelligere propter subtilitates Wikleíí potissimas

in materia de eukaristia de verbo ad verbum in eodem congestas. In

quibus potissima argumenta, que Wicleíf facit contra se ibidem, sol-

vuntur; quem si non fallor, puto esse Mgri Peti Anglici vel

sui socii, quem causa brevitatis et sue perversitatis magis duxi ob-

mittendum quam hic repetendum.

Tento úsudek Píbramv je správný potud, že jsou zde obratn

sneseny argumenty Viklefovy a že pravdpodobn autorem jest

Payne. Ale není pravda, že by traktát byl nesrozumitelný, i) naopak

argumentace jest neobyejn jasná. Traktát má mezi spisy táborskými

místo zvláštní: je celým svým obsahem polemikou proti názoru kato-

lickému, a byl, tuším, ze všech traktát nejnebezpenjším.
Napsán byl latinsky a nebyl jako pedchozí ti spisy vydán esky ;

2)

nejspíše ml sloužiti knžím táborským jako zbra proti útokm ortho-

doxie a rozptylovati jejich vlastní pochybnosti. Theologické hloubky

ve spise není. Nopohodlná slova Kristova „Toto je tlo mé" odbývají

') A pece také Rosa na konci napsal: Rossius pcilexit alitiuando diu, sed non

bene iutellexit.

') I v eských poznámkách o traktátech táborBkých za Píbramovým Životem

knzi táborských jest zaátek uveden latinsky.
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se Martinkovým a Kánišovým výkladem, že Kristus ukázal pi tom

na sebe ! Povrchní jsou dvody proti podstatné pítomnosti Kristov —
i smysly mají tu rozhodovati! Píliš lehkou si uinil autor polemiku

proti výkladu orthodoxnímu, jakoby tento popíral, že Kristus v pravém

tle vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa a jakoby uil, že se pro-

mnil v ducha. Také katolický poukaz na všemohoucnost boží od-

mítnut velmi povrchn. Je mi divuo, že se nenašel theolog utraqui-

stický (katolických nebylo v zemi), jenž by byl po zpsobu tehdejším

rozebral spis Paynv vtu za vtou. Tu by se byla nejlépe ukázala

filosofická a theologická slabost a povrchnost pikartství. (p. d.)
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Svdectví 3osefa Flavia o Kristu.
Napsal De. Tomáš Hudec. (O.)

Dvody uvedené proti pvodnosti místa o Kristu jsou tak zá-

važné a tak evidentní, že nejnovjší uenci katolití na p. Lagrange*)

rozhodn se vyslovují proti authencii onoho místa. V té form
aspo, jak jest uchováno, Josef Flavius svdectví ono
napsati nemohl. Svdectví tradice a rukopis musejí
ustoupiti evidenci dvod vnitích a dokazují pouze,

že místo bylo podvrženo velmi brzy, jist v dob ped
E u s e b i e m. Ve svtle dvod vnitních nové váhy nabývá dkaz
vzatý z Origena, který onoho místa u Josefa Flavia ješt neetl.

Jestli skuten zda se býti na jisto postaveno, že Flavius místo

o Kristu v té podob, jak je máme, napsati nemohl, vzaiká další otázka,

je-li ono místo celé nepravé a celé podvržené, i je- li

snad pouze interpolováno kesanskou rukou. Mínní jsou tu

rozdlena. Dvody pak, jež se uvádjí pro ten i onen názor, jsou

takového rázu, že jich nijak nelze nazvati rozhodujícími.

Ti, kteí se zastávají interpolace, praví, že interpolator sotva by

se byl odvážil vložit celé místo vztahující se na osobu Kristovu tam,

kde o Kristu nebylo ani zmínky. Byla b}' to interpolace píliš smlá

a mla by malou nadji, že bude uznána a do jiných rukopis pevzata.

Naproti tomu však, zmínil-li se Flavius skuten o Kristu, tu snadno

jest vysvtlitelno, že kesanský písa neodolal pokušení a pidal do

textu ze svého k obrazu Kristovu tahy a poznámky ist kesanské.

Zastanci interpolace pokoušejí se též obnoviti pravdpodobné p-
vodní znní místa o Kristu a to tím zpsobem, že vynechávají ony

ásti, jež mají ráz výslovn kesanský a jež tudíž z péra Flaviova

vyplynout nemohly. Jsou to slova, jež jsou v následujícím textu pro-

ložen vytisknuta.

„Vystoupil v této dob Ježíš, moudrý muž, jestli vbec lo-
vkem nazvati jej lze. Nebo byl pvodcem zázranj-ch skutk,

uitelem tch lidí, již se zálibou pijímají pravdu, A mnohé 2idy

i mnohé z Hellen pro sebe získal. Kristem byl tento. A když jej

na udání našich pedních muž smrtí potrestal Pilát, dále se pidrželi

') Le Messianisme p. 19.
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jeho ti, kteí jej díve milovali. Nebo zjevil se jim tetího dne
opt živý, kdyžt božští proroci toto a tisíce jiných
zázraných vcí o nm byli ekli. Ješt do dnes nezaniklo

pokolení tch, kteí podle nho se nazývají kesany."

Zdali též druhá vta, že „Ježíš byl pvodcem zázra-
ných skutk, uitelem tch lidí, kteí se zálibou pijí-
mají pravdu" také patí mezi interpolované i nikoliv, o tom se

mínní rozcházejí.

2e skuten již v nejstarší dob byly inny pokusy se strany

kesan dílo Josefa Flavia interpolovat, pro to uvádí se jako svdek

opt Origenes. Na tech místech cituje Origenes Josefa Flavia, že po

zkáze Jerusalema lid považoval zhoubu svatého msta za Boží trest

za to, eho a i dopustili pední mužové národa židovského na Jakubovi,

bratru tak zvaného Krista. (Komentá k sv. Matouši 13, 55; Proti

Celsovi I, 47 a II, 13.) Tedy dle Origena Flavius zaznamenal lidové

mínní, jež považovalo zkázu Jerusalema za trest pro umuení sv, Jakuba.

V textu Josefa Flavia však, jak jej my máme, nikde n-
eho podobného neteme! Že by Origenes spisy Josefa Flavia

nebyl etl a že by citát byl pouze omylem, toho u uence tak vyni-

kajícího nelze pipustit. Z toho však vyplývá, že Origenes ml ve

svém textu interpolaci, a to kesfanskou, které v našem nynjším textu

není. Že se jedná o interpolaci se strany kesanské, patrno z toho,

že obáah oné interpolované poznámky ml pispti ku zvelebení a

oslavení apoštola Jakuba, biskupa Jerusalemského. Interpolace ona byla

ve Starožitnostech XX, 9, 1, kde práv jest e o sv. Jakubu a jeho

poprav ; to plyne z toho, že na všech onch tech místech užívá

Origenes výrazu „bratr Ježíše zvaného Kristem — xou Xeyo\íhou

XptaxoO", výrazu to, který práv na onom míst i v našem textu teme.

Z toho vysvítá, že opravdu byly inny kesanskými opisovateli

již v nejstarších dobách pokusy dílo Josefovo interpolovat a že tudíž

také interpolace místa o Krista neobsahuje v sob nieho nemožného

neb nepravdpodobného.

Jak pvodní text místa o Kristu — pedpokládáme-li jeho inter-

polaci — vlastn znl, s uritostí ovsem íci nelze. Pvodní text

domníval se nalézti Bratke a to v apokryfní ecké zpráv o náboženské

disputaci, kterou mli na perském dvoe Sassanovc Eekové, Židé a

kesané. Text tohoto zajímavého spisu vydal Bratke (Berlin, 1899 ve

sbírce Texte und Untersuchungen.) Uvádí tam rzná svdectví pro Krista,

a mezi jinými svdectví Josefovo, jež zní: „Josef, váš písa,
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který mluvil o Kristu, muži spravedlivém a dobrém,
jenž z.milosti Boží byl prokázán mnohými divy a zá-

zraky a dobrodiní uinil mnohým." V tchto slovech, mini

Bratke, jest nám uchován prvotní, neinterpolováný text místa o Kristu.

— Než nezdá se to býti pravdou. Místo ono v disputaci na dvoe
Sassanovcii píliš se liší výrazy od textu našeho místa o Kristu. Zdá

se, že to není skutený citát, nýbrž jenom volný poukaz dle pamti

na Josefa Flavia. 2e by tak býval znl prvotní text. jak jest uveden

v oné disputaci, nelze nijak dokázat.

Kdežto Miiller, Grutschmid, Batiffol i) hájí názor, že text u Josefa

Flavia jest interpolován, považují jiní, jako Schiirer, Niese, Lagrange,

celé místo za nepravé a podvržené. Vylouíme-li ásti specificky ke-
sanské, tak praví, zstane nám pouze nkolik vt o Kristu, jež jsou

úpln bezvýznamnými a nieho nepravícími. Kdyby se Josef býval

chtl o Kristu zmínit, a v pátelském neb nepátelském smj^slu, musil

by jemu vnovat pece více a obšírnjších slov, jak toho vyžadoval

zjev významu Kristova. Mimo to dá se pedpokládati, že názor Josefa

Flavia na Krista nebyl nijak píznivým, n^^brž, tak jako u ostatních

farise, nepátelským. V takovém pípad byla by úpln nevj^svtlitelnou

ona zmínka o Kristu, která celkem je sympatickou vzhledem ke Kristu,

i když ony domnle interpolované ásti vylouíme. — Je tedy dsled-

njším a pravdpodobnjším prohlásit celé místo o Kristu za ke-
sanský padlek.

Proti tomuto názoru teba však uvésti, že Josef ješt na jednom

míst se zmiuje o Kristu a to, jak již na to poukázáno, ve Staro-

žitnostech XX, 9, 1, kde mluví o muenické smrti sv. Jakuba a kde

jej nazývá „bratrem Ježíše, zvaného Kristem — -roO a£yo;-Úvo'j XpioroO''.

Schiirer a jiní popírají sice u tohoto místa jeho pravost. Než pro své

tvrzení nedovedou uvésti žádných dvod. Místo toto nejen je doloženo

všemi rukopisy, nýbrž ani obsahové nikterak se nepíí pvodu Josefa

Flavia. Mohl Josef zcela dobe Jakuba blíže oznait všeobecn užívaným

a známým pívlastkem jako „bratra Pán" neb „bratra Ježíšova*'

;

mohl také íci o Ježíšovi, že je b }.£yÓ[ji£Vo? X^ta-óc : tím ho nikteriik

neuznal a neprohlásil za Krista t. j. Mesiáše, nýbrž nazval jej pouze

jménem, pod nímž byla Rekm a Kímanm osoba Ježíšova známa. —
Vtšinou také kritici, i kteí úpln popírají authencii onoho mista

o Kristu, uznávají eená slova ve Starožitnostech XX, 9, 1 za pravá.

II

') Viz Literaturu na str. 46.
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Jestli však Josef FJavius skuten ve XX. knize o Ježíšovi se

zmiuje a to jako osob, kterou tenái již znají, tu jest pravdpodobným,

že již díve se o Ježíšovi zmínil a to práv na onom sporném míst

ve knize XVIII.

Interpolace místa o Kristu má tedy pro sebe více

pravdpodobnosti než mínní, že ono místo o Kristu je

celé neauthentické a podvržené.
Drews ve spisu svém „Die Christusmythe" považuje za jistý

výsledek kritické práce, že místo o Kristu u Josefa Flavia je celé

podvržené. V mlení Josefa Flavia o Kristu vidí jeden z hlavních

dka/ proti historické existenci Kristov. Že však mlení toto nieho

nedokazuje, to jasn plyne z naší úvahy. Josef Flavius pravdpodobn

se o Kristu zmínil, a to na dvou místech ; kesanská interpolace ni-

eho nemní na faktu, že Flavius vdl o historické osobnosti Kristov.

Ale i tehdy když pipustíme, že celé místo o Krista jest padlkem,

mlení Flaviovo nieho nedokazuje. Dokazuje pouze — ne, že Flavius

o Kristu nevdl — nýbrž, že o Kristu vdl, ale o nm v zavilé

zášti židovského farisea mluviti nechtl.

A tak se bortí jeden z hlavních pilí fantastické hypotesy, v niž

se Drews pokusil popít historickou existenci Kristovu.
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O tomto Angiolillovi, jímž byl italský anarchista Emilio Rinaldini,

vyšel lánek v listu „El Emparcial" r. 1901, v nmž tvrdí José Nakens,

že v ervnu 1897 pijal sám onoho anarchistu, jenž si stžoval, že

nemá penéz, že jest hladov. Obdržev podporu políbil prý Nakensovl

ruku a v návalu vdnosti svil mu, že pišel do Španlska, aby

zabil Cánovase nebo královnu matku. Nakens nevil, ale vražda

8. srpna pesvdila jej o pravd. Ze strachu, že bude kompromitován,

snažil se zakrýti své styky, ano omlouval zloin. Co jest pravdy na

tom všem, nelze pesn vymeziti, ale v procesu Ferrerov bylo ped-

loženo psaní Nakensovo Ferrerovi práv z onch dn, v nmž sdluje

píteli, že ml návštvu korrespondenta listu „II popolo" Rinaldiniho,

a s ním mnoho hovoil o Ferrerovi. Tím by se vysvtlovalo

spolupsobení Ferrerovo, jenž z dálky bedliv sledoval, co se dje ve

Španlsku a pi vyuování politiky nezapomínal. Ano i ona mluvnice

španlská pro francouze (L'Espagnol pratique) vj^daná u Garniera

v Paíži obírá se politikou. Tak usuzuje o ní ferrerista Z. v listu „La

Democratie Sociále" ve lánku „Vychovatel":

„Mluvnice ta svdí o zvláštním pojetí pedmtu. Co úkol, co

lánek, to propaganda politická. Místo hloupých úsloví z konversaních

píruek vede Ferrer své žáky, aby pekládali do jazyka Cervantesova

vty : Vy jste knz, ale nikoli kesan. lovk pracující jest užitenjší

než modlící se mnich Nebude pokoje, pokud národ neprovolá republiku.

Jeden za všecky, všichni za jednoho. Pjka vlády španlské je ze

všech nejhorší ..."

Ferrer sám piznává tuto tendenci, píše v „Espaa Nueva" :

„Nedovedu si pedstaviti život bez propagandy. A jsem kdekoliv, na

ulici, v ústavech, na pouliní dráze, ve vlaku, a se sejdu s kýmkoliv,

vždy mám njakou propaganí myšlenku. Nemohu, nebo lépe, nechci

si pomoci. Chci se zdáti radji mluvkou, než abych smlel slovo nebo

poznatek, jenž se mi vidí užiteným, aby lidi pivedl k uvažování . .

.

Náboženství a politika jsou mými koníky. Proto mluvím o nich

s kýmkoliv. Staí, vidím li, že nkdo te noviny. Jak jsem pekvapil

mnohdy mladé lidi svými theoriemi o náboženství! Jak se zajímali
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O mé výhody ! Zdá se mi, že jsem pesvdil všecky, teba byli se

mnou teprv nkolik msíc."

Tak se vymaloval Ferrer sám. „Obranný komitét" paížský znal

ho asi lépe, když k vtší cti a sláv apoštola prohlašuje mezi bezpo-

etnými jeho ctnostmi : Ferrer mluvíval málo! Pro pedagogiku nezíkal

se tedy Ferrer revoluní politiky, ba vnoval se jí práv jako cestice

vedoucí k této, nikoliv jako prostedku na vyzkoumání pravdy a na

zdokonalení života lidského. I za astých cest svých s Meunierovou

vracíval se k oblíbené své myšlence, obíral se spisováním svých pro-

volání a paliských leták (jichž komproraitující existenci pívrženci

jeho tolik popírají), a zvlášt peoval, kterak dostati Zorillu v elo

svého pseudorepublikánského anarchismu, v nmž vidl svj ideál.

U píležitosti sjezdu Volné Myšlenky seznámil se s redaktorem

madridského deníku „El País" (Zem) Alexandrem Lerrouxem. Oba

revolucionái si porozumli a od té chvíle si horliv až do roku 1908

dopisovali. Lerroux byl zrovna tak zuivým nepítelem monarchie a

fedrovatelem násilného pevratu, jako Ferrer. Magalhaens Lima (hlava

portugalských revolucioná) vydal o sjezdu volnomyšlenká heslo

:

„Na zízení a zabezpeení republiky nestaí klidný pevrat ; eho se

lehko nabude, to se lehko pozbývá. Revoluce musí pohnouti všemi

sociálními organismy v základech, aby reakcionáský rmut a zárodky

korrupce vyplynuly na povrch, a byly docela umrtveny a znieny."

K tomu dodal tehdy Lerroux, jako kommentáem : „Míním, že do

Spanl nesmí revoluce veplouti jako benátská gondola, která se pokojn

za zpvu a hudby šine po kišálové hladin jezera; naopak, musí za-

bouiti a teskem dl probuditi svdomí národa ..." O zákonodárném

sboru cortes soudil s Ferrerem : „Dnes poínají cortesy. Tam lze

studovat, jak lidé zápasí o skývu chleba, jak se tropí šašky z celé

íše a jak se hraje veliká tato komedie, která mívá vždy tragické

rozuzlení pro ubohého poplatníka . . . Madrid jest lidomorna, odpadlišt

Španlska. Mezi královským hlavním mstem a republikánsky smýšle-

jícími provinciemi jest naprostá rozluka — rozvod . .
."

Cím více rostla mezi republikány španlskými sláva Lerrouxova,

tím více vážil si ho Ferrer a pomýšlel uiniti ho náelníkem revoluce.

U píležitosti své návštvy ve vlasti r. 1899 (s Meunierovou) navázal

B ním nové styky a používaje zmatk, v nichž tonulo Španlsko pro

finanní nesnáze po válce se Spojenými státy, vyzýval ho, aby se

postavil v elo povstalcv, a sliboval hmotnou podporu. Píše mu

11. záí 1999 z Paíže: „Strana republikánská nezískala nieho pro
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dobrou vli Manuela (t. j. Zorilly, jenž zemel r. 1895) a pro samé

sjednocování, koalisace a fuse stran. A pece není pouze dostatek

revolucioná, ný^brž je dle mého mínní množství muž, kteí dovedou

vyvolati revoluci skutenou. Nesnáz spoívá jen v tom, kterak prvky

ty sjednotiti, kterak je nadchnouti dvrou, kterak je rozohniti. Ale

nesnáz ta kotví jen ve starých sdruženích, v lidech, kteí kdysi byli

v ele nebo si hráli na náelníky. Ale pro muže nového, schopného,

odhodlaného, proslulého a pevnou vlí nadaného nebude tuším obtíží.

A tím mužem jste Vy, píteli Lerrouxe."

Ferrer byl, jak vidno, vdcem, jenž z povzdálí, z bezpeného

útulku v cizí zemi spádal nitky revoluce a dával povely ku hlavní

srážce. Mínil sehnati „válený poklad revoluce", vyzýval ku sbírkám,

sám upsal sto peset pro zaátek, sliboval pomoc tisku zahraniního,

jakmile liga revoluce pone svoji innost. Avšak Lerroux nedal se

zlákati, jist ne proto, že by se mu návrh nebyl zamlouval, ale proto,

že netroufal svým schopnostem, že nebyl hmotn neodvislý, jak obšírn

vypisuje v listu, zaslaném Ferrerovi 1. prosince 1899. Projevuje ochotu

a obtavost, ale nikoliv na prvém, nýbrž na podízenjším míst. St-

žuje si, že všecko pokroilo, jenom myšlenka republikánská nikoliv.

Se starými zbranmi nelze prý se odvážiti do novodobé bitvy. Všichni

vdí, že republika, jako taková, nezlepšila by podstatn stav pítomné

spolenosti. Lid není pro ni vychován. Teba novj^ch programu, nových

ideí. Teba tedy vyhledati lid a íci mu: Ty pracuješ a z tvé práce

žije a tyje stát, bohá, knz, voják, soudce, kteí ti ujímají dv tetiny

majetku, jež je celý tvj
;
proto se snaž, aby všichni pracovali a nikdo

nežil na ujmu jiného. Nám nestaí rovnost ve svdomí, již hlásal

Kristus, nestaí rovnost poHtická, již poala revoluce francouzská, mj
chceme petvoení spolenosti. Nuže chopme se toho úkolu. A je-li již

teba vlády, af je to republika, co možná nejliberálnjší a nejradikál-

njší, ale na její prapor napišme heslo : Chceme zápasiti, pokud nedo-

spjeme tak daleko, aby lidé nepotebovali ani zákonv, ani vlád, ani

Boha, ani pána ...

Tak naznail Lerroux svj ideál, za který bojoval novinami

i emi ve schzích. Ale nemínil se uiniti smšným poušt se do

podniku, na njž nestail. Zavrhl tak všeobecnou subskripci, jako ne-

praktickou. Nesešlo prý by se aa rok ani tisíc peset. Za to doporuoval

drobnou práci organisaní radji na venkov než ve mstech, radji

\tez spolk se státním povolením, nýbrž utvoením tiché federace všecli

«
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revoluních prvkv a sil. A potom, pi vhodné píležitosti, šlo by se

ven, na ulici. — Ferrer tedy tentokrát nepochodil.

IV. Moderní škola.

Byl-li apoštol Ferrer zklamán pítelem Alexandrem, poskytla mu
pítelkyn Meunierová prostedk na pípravy hrozné, úinné revoluce.

Na jae 1900 podailo se mu ji pesvditi a tak mohl téhož roku vy-

stoupiti s uritj^m plánem. Dne 29. záí psal z Paíže Josefa Pratovi,

starému svému píteli, do Barcelony: „Mám v úmyslu založiti u vás

„Emancipaní školu", která by se obírala vymanním mozk lidských

ode všeho, co lidstvo dli (náboženství, nepravý pojem vlastnictví, vlast,

rodina atd.), vrácením svobody a podáním toho, po em všichni prahneme,

nikdo však úpln nepožívá. Poítám na pomoc jisté bohaté rodiny, která

mi slíbila roní píspvek 10 až 12 tisíc peset. Osoba ta byla mou
posluchakou a pes to, že byla vící katolikou, piml jsem ji po

šestiletém piinní k odložení víry a tak je stoupenkou všech mých
doktrín, díky taktnímu psobení, s jakým jsem jí je dovedl vyložiti.

Chci íci: žena ta jest pesvdena, kdyby nás všecky od malika
uili býti dobrými, kdyby nám zabezpeili svobodu a život, že by vy-

mizely bratrovríižedné boje nynjší doby."

Srovnámeli tj^to poslední ádky, obsahující smýšlení Meunierové,

s poátkem listu, kde jsou rysy plánu Ferrerova nastínny, poznáme

rázem ohromn}^ rozdíl. Vidli jsme již díve, že nemohla se postaviti

proti „pedsudku" rodinného života, když tolik nadšen mluvila a psala

o matce a stycích rodinných. Rozvrat rodinný, jaký si pál a uskutenil

Ferrer, ml znamenati ono dobro, k nmuž má býti lovk veden od

malika? Vru, že Meunierová netušila, koho podporuje a kdo jí po

stran tak autoritásky „lichotí". Další list ze dne 18. listopadu téhož

roku vyjaduje myšlenku Ferrerovu již konkrétnji

:

„Mj úmysl je zaíditi školu od prvního poátku smíšenou t. j.

pro obojí pohlaví a zárove i s veerním vyuováním. Za dne budou
se v ní vyuovati dti, veer pak dosplejší v kursech pro jazyk

francouzský, anglický nmecký, stenografii a poty. Rovn i pednášky
budou poádány a jedna místnost vnuje se spolkovému životu dl-
nictra, aby se uili, kterak se domoci úplné emancipace.

Chtl bych také vydávati list, jenž by se tiskl v dom samém.
Ml jsem v úmyslu vypsati konkurs na uebnice pro tuto školu, ale

upouštím od toho. Pro zaátek najdou se asi píruky, jichž se již po-
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užívá na jiných školách laických, ale není-li vhodné osnovy, bude

nutno uiniti zcela novou pro naši školu, nebo nesmi se v ní pod-

kuovati ani Bohu, ani vlasti, ani emukoliv jinému.

Chcete mi pomoci, píteli Prate, abychom naznaené dílo provedli,

nebo míníte, že bude lépe, zstanete-li úpln bez úasti? Nemohl byste

promluviti 8 Anselmem Lorenzem a poprositi ho mým jménem, zda

smím se spolehnouti na jeho pispní ? Cekám netrpliv Vaši odpovd
nebo bych rád otevel školu již píští rok v záí nebo v íjnu. Jméno

jaké ústavu tomu dám, zní: „Emancipaní škola století XX.''

a heslo na listinách, obálkách á tiskopisech budo : Vymítiti z hlav lid

vše, co je dlí, a nahraditi to bratrstvím a vzájemností, jichž jest ne

zbytn teba ku svobod a vydobytí blahobytu pro všecky."

Aby se myšlenka uskutenila, pomýšlel Ferrer i na jakési sdru

žení muž stejného smýšlení, aby školu zabezpeil ped nájezdy

jakými ji klerikálové zahrnou, akoliv zase varuje ped vyvoláváním

srážek. „Veškero vnitní zízení školy, knihy, pomcky, psobení musí

míti ráz svobodomyslný, ale na venek se tím nebudeme vychloubati

Jinak bychom se neudrželi." (P. d.)
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Z djin msta Loštic.
VÁCLAV Kubíek. (, d.)

Hlavní snahou faráe Jana Velvarského bylo dle úmysl bisku-

pových, osadníky bludem nadchlé navrátiti k víe katolické a vící

pak sjednotit v pijímání pod jednou. ^) Dílo se horlivému farái dosti

dailo. Proto chválí ho biskup roku 1589 za bedlivou práci ve správ

duchovní, stvrzuje podpisem list, „kterým se dobrý, pobožný a starobylý

ád pi vykonávání služby boží v kostele uniovském pro budoucí pamt

a stálost obnovuje", optovn pak pimlouvá se u mstské rady, aby

farái pro lepší opatení a výživu bu njaký kus roli pidali anebo

jiným zpsobem na obilí nebo penzích piinili dchod. 2)

Le vzdor usilovnému psobení knze Jana Velvarského zbývalo

v mst dosti pdy, aby se v ní mohl uchytit nmecký kazatel 1 uterán

Wolfgang Grecel, o nmž je zmínka roku 1590, a v mstské rad

zdá se mli hlavní slovo bu nekatolíci anebo lidé podléhající vlivm

obce nábožensky rznorodé. ^) Jinak se tžko dá vysvtlit, jak mohli

té doby obroí loštické dsledn držet knží co do katolického

vyznání podezelí anebo zejm jinovrci. Patrn pi obsazování vlastní

fary unovské povolila mstská rada nátlaku se strany podkomoího a

pizpsobila se pání mšanstva — kdežto vykonávajíc podací právo

pi fae loštické nebyla vázána žádným ohledem. Když se roku 1578

Hanuš Haugvic z Biskupic, složiv úad podkomoský, stal zemským

hejtmanem, podal císai dobrozdání, že by pravomoc podkomoího mla
býti zvtšena v ten zpsob, aby královská msta ani fary své vlastní

ani fary poddaných osad nesmla obsazovati, le pouze s vdomím

') Biskup mu píše (11. bezna 1590) »a jestliže bys kaplana neml a pomocníka

jakého poteboval a v jaké ei eské-li ili nmecké, nám oznam, též jak mnoho kom-

munikantfiv zvlášt sub una jmíti budeš a jich s pomocí boží k víe katolické navrátíš

a napravíš, nám po svátcích velikononích oznámiti nepomíjej.* Kop. XXVIII. fol 48.

2) Dopisy biskupovy kop. XXVIT. fol. 43. 176. XXVIII. fol. 47. 48. Biskupským

dopisem ze dne 11. bezna 1590 stvrzovala se bývalá slavnost svíková na památku

záchrany msta roku 1468. Opis listiny dto 4. dubna 1589 v zemsk. arch. brnnském.

DudiJc, Mahrens Geschichtsquellen I. 260. Zajímavé usnesení mstské rady unovské z roku

1592 stran svainy, kterou si strojily paní mstky po slavnosti, lze ísti ve staré pa-

mtní knize farské fol. 213 (farní arch. uniov.).

8) Kameníek, Zemské snmy III. 464.

Hlídka. 24
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podkomoího. ^) Ale neprovádlo se to. Též starý mandát císae Ferdi-

nanda, by patronové než faru komu podají poslali uchazee nejprve

s listem duchovní vrchnosti na vyzkoušení, ^) se pi Lošticích jistotn

nezachovával.

Tak se stalo, že pijat Unovem za tchto let na faru loštickou

knz Jan Lipovnický, o nmž mimo jméno nic se neví, leda že

po nm zbyli ti synové a manželka Justina Knzovka. Mla domek

. III. v Mohelnické ulici, kdež roku 1600 zemela. Syn Jan Knžíek
jinak Kratochvíle prodal roku 1606 zddný „grunt" za 51 hiven.

Otec jeho Jan Lipovnický i nástupce jeho knz Václav pipomínaný

roku 1585 patili mezi knze nekatolické, jichž bylo tehda v mohel-

nickém dkanství nkolik. 3) Po nm byl v Lošticích Silvius Uberin,

knz víry bratrské, na jejíž obranu proti Václavu Óturmovi z ádu
tovaryšstva Ježíšova sepsal a vydal tiskem nkolik menších spis. *)

V Lošticích psobil nedlouho, nebo ani jméno se v knihách mstských

nezachovalo. Na prahu roku 1587 dlel za njakým posláním ve prospch

církve bratrské v Polsku, odkudž se nkdy v lednu vrátil, ^j Byla tedy

fara loštická nkolik msíc prázdná. Teprv od sv. Jií zadal ji Unov
knzi Matouši Semeliovi.

Matouš Semelius, rodem z Privice v Uhrách b^^l dosud fa-

ráem v Usov. 6) Duchovní správu v Lošticích nastoupil o sv. Jií

roku 1587 proti vli žadlovského majitele Buriana Drahanovského

z Pnína.
Pan Drahanovsk}' ml už díve s Loštickými nkolik mrzu-

tosti. Purkmistr a rada msteka nechtli mu vzdor nejednomu psaní

i ústní žádosti vydati sirotka ze vsi Hrádnice. K jeho statku lechov-

1) UEhert, Schriften XXIV. p. 97. 139.

-) Winter, Život církevní v echách 419.

*) Biskup v pátek ped sv. Vaviucem 1585 oznamuje na Mírov, že poslal na-

ízení stran milostivého léta mohelnickému faráK v nkolika tifitnýcli kuších, aby je

rozdal farám na panství »» jiným okoliním katolickým*. Byli tudíž i ne-

katolití v okolí. Kop. XXII. fol. 197.

») Jungmann, Historie liter, eské II. vyd. IV. . 1323. b. c. d.

5) V listi" adressovaném tiskai Jiíkovi Daickému píše Silvius Uberin dto Tebí
T pondlí po nedli Oculi (2. bezna) 1587: »Ped nkterým téhodnem navrátil jsem

se z Polska do Moravy do msta Tebíe.* {Sturm, Dvodu šest pkných a krátkých

v knihovn esk. musea pražsk.)

*; Volný, Cirk. top. olom. IV. 28. dívjšího faráe v Úsov Matouše k roku 1587

a loStického Matouše Semelia k roku asi 1597 považuje omylem za dv rozdílné

os ob v.
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skému patila louka markrabská pod hájem Rudlinem taktéž lechovským.

Aby se mu pes louku po trávách nejezdilo, dal si udlat pan Burian

pi své ece podle louky píkopu, ale mšan loštický Jan Pálk vozil

nicmén po panské louce seno. Jiný mšan, roku 1587 purkmistr

loštický Jan Poták dal mu v ece lechovské slov v „Kamenných
mostech" ryby všelijaké do sak honiti a lapati práva k tomu nemaje.

Všechn}^ ty vci podal žadlovský pán k zemskému soudu. ^) Když se

Matouš Semelius ucházel v Lošticích o faru, slíbili mšané žadlovskérau

pánu písemn, že se na faru nedostane bez jeho svolení. Nicmén však

pijali v polovici bezna knze Matouše na loštické obroí, na kteréž

pak pi asu sv. Jií byl skuten dosazen. Pan Drahanovský jako

katolík a spíznn s biskupem ^) zdráhal se uznati jej a stžoval si

o to na purkmistra a radu msta Uniova pi zemském práv, „že

purkmistr a rada msteka Loštic poddaní jejich bez dovolení mýho
i taky lidí poddaných ze vsí Pavlova, Hrádnice a Lhotky, knze
Matouše pedešlýho faráe ousovskýho za faráe do msteka Loštic

pi asu smrtný nedle 1587 pijali a jej pi asu sv. Jií na faru

loštickou dosadili, proti psaní svýiuu mn o týhož knze uinnýmu,
kteréhož datum v Lošticích ped nedlí smrtnou 1587." ^)

Phon pi tehdejším složení soudu zstával neprojednán, sáhnouti

pak k užívanému asem prostedku, zastavit totiž farái poddanský

desátek, se panu Drahanovskému nezdálo býti radno, jelikož pomry
asové byly v tom ohledu nepíznivý. Biskup Stanislav Pavlovský

schvaloval sice, ba i naizoval, aby farníci katolití nedávali desátk
knžím, kteí nebyli pravovrni anebo nepedstavili se biskupskému

úadu, *) ale zemský soud, s nímž biskup ješt roku 1587 ml tuhou rozepi,

nechával takové phony nevyízeny, ba rozhodoval i ve prospch ne-

katolických obroník. Též o phon stran faráe Semelia nejednalo

se do smrti pán Burianovy, jenž zemel roku 1590. Pro biskupské a

jeho vlastní poddané ze 2adlovic, Lhotky, Hrádnice a Pavlova byla

v dsledku toho pi žadlovské tvrzi zízena modlitebna, aby službám

božím mohli obcovati po zpsobu starodávném.^)

^) Puh. olom. XXXI. 243. 377. Z eky náležel ke statku lechovskému kus od
•Kamenných most« po vrchní stezku jemanskou.

^) Syn jeho Jan Drahanovský ml 'za manželku Mandalenu, nete biskupa Sta.

nialava Pavlovského.

») Bylo 14. bezna. Ph. olom. XXXI. fol. 300.

*) Kameníeh, Snmy III. 368.

^) Je to nynjší klna pi byt nadlesního. Ve vnitku vidt na stnách zbytky
sgrafitových maleb — knže a nkolika biblických obrazfi. Jak se DrahanovStí stranili

24*
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Z podobné ásten píiny odcizili se kostelu loštickému s v i -

novšti osadníci. Stavše se roku 1567, kdy biskup statek stítežsky

se Svinovem jako manské zboží pikoupil k Mohelnici, poddanými

tohoto msta, odvádli tamtéž obroní desátek. Oí^šera proti právu, ale

nová vrchnost byla jim vítanou záminkou k vyfaení, jelikož se jim

v kostele loštickém neposluhovalo dle pání. Stížnost o neodvádní

desátk se strany faráe loštického roku 1571 zstala bez výsledku.

Knz Matouš Semelius chtl se desátku svinovského domoci prosted-

nictvím Unova, jenž za tou píinou dopsal biskupovi. Biskup Stanislav

pobývaje nkolikrát do roka — asem i delší dobu — na hrad Mi-

rov, znal pomry loštické velmi dobe z bezprostedního názoru. Je

tudíž odpov jeho, kterouž dne 28. bezna roku 1588 zaslal mstské

rad unovské, pro seznání náboženských pomr v Lošticícb pouná.

^ Psaní vaše — píše biskup z Brna — kterýmž nám oznamujete, že

by lidé z ddiny Svinova k záduší loštickému náleželi a desátky i platy

od starodávna faraom loštickýra povinné te od nkolika asv za

sebú zadržovati mli, jsme pijali. Jakoli za jakou píinou se to dje?

my také nevíme, le snad ten tam fará loštický jim tak jak od staro-

dávna velebnými svátostmi neposluhuje. Protož byla-li by ta píina,

starejte se, abyste tam dobrého i ádného a katolického knze mli

;

tehda, náleželi-li by oni Svinovští k tej fae, naíditi by se mohlo, aby to

co od starodávna jiným dávali, také jemu spravovali a vydávali. Toho

jsme vás k odpovdi tajiti nechtli." *)

Z dopisu vidti též jasn, jak bezmocný byl biskup, jednalo-li se

o duchovní záležitosti pi kostele jiném než v mst královském nebo

v osad biskupské.

V sousední Mohelnici ml už vliv všestrann vtší. Faráem

byl tam od let asi 1582 Valentin Hagendorn a k ruce jemu

kaplan jakožto eský kazatel. ^) Po stránce náboženské bylo tu zdán-

liv všechno v poádku od té doby, co bylo povoleno pijímání pod

obojí. Ale zkušenost s ním nebyly píznivé. Biskup Stanislav vida, že

zpsob tohoto pijímání je vlastn jen rouškou, pod níž se kryje

bludné uení Lutherovo, porouel hned roku 1584 poddaným
sv3'ch statk, sjednotit se a pijímat pod jednou zpsobDU. s) Le

loštického kostela, poznati z toho, že na p. když se Drahanovskému na Lechoviacb

narodil roku 1597 synáek, byl ktn na Mírov. Kop. k roku 1597.

') Kop. XXVI. fol. 82.

«) O eských kaplanech v Mohelnici kop. XXVIIl. 42. 183. XXIX. 16. 44. 62.

s) Kop. XXVIir. íol. 178.

Á
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rozkaz zstal neproveden, jelikož nedlouho na to vypukla rozepe se

soudem zemským stran svtské pravomoci biskupovy. Teprve když

uhájil v rozepi vtšinu dosavadních práv svojich mohl biskup jako

kníže na svých statcích úpln samostatný a nezávislý na nikom zaati

boj proti luterismu rozhodnji. Opravdové zakroení bylo tím nutnjší,

když tu i tam poddaní jeho, poštvaní jak se zdá od jinovrc, poali

se bouit. 1)

Následkem toho biskup na jae roku 1590 zapovdl pijímání

pod obojí na svých gruntech, zejména též ^v Mohelnici, napomínaje

pi tom líad osobn ke spolupsobení „aby v mst všeliké sektáství

vykoenno a vyhlazeno bylo." Ale otcovské napomenutí ásten snad

vinou faráovou, jenž místo mírného a laskavého pemlouvání si po-

ínal píliš prudce, -) tžko se ujímalo. Proto píše biskup ke konci

kvtna Mohelnickým : „jednu ješt otcovsky napomínáme a pod ne-

milostí naší a skuteným trestáním písn porouíme, konen to od

vás míti chtíce, abyste ihned mezi tímto asem a nastávajícími svato-

dušními svátky beze všech a všelijakých odkladv a planejch delších

vejmluv — pod jedným zpsobem velebnou svátost oltání pijímali a

v tom dokonalost víry své spolu s jinými vícími že žádnými

bludnými a sektáskými lidmi, kteí se takovým pláštm obojího zp-
sobu pikrývají nejste, skuten prokážete. Obzvlášt pak vy z ouadu
na sob píklad jiným spolusousedom svejm uiniti a ukázati povinni

jste, což i my také od vás dostaten jmi ti chceme, ponvadž bychom

neradi, aby mezi poddanými našimi jaké u víe roztržitosti a nerovnosti

býti mly." s)
(P, d.)

^) Kameníeh, Zemské snmy III. 388. — Procházka, Život bl. Jana Sark. 509.

«) Kop. XXIX. 129.

') Dto na Kromíži dne 28. kvtna 1590. Podobn Ostravským a Píborským

v táž slova. Kop. XXVIII. 107.
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Zázrak s krví sv. 3anuaria v neapoli.
Napsal prof. BOH. Spáil, T. J.

Slyšme zase z vlastních úst uencových, jak lí6í dle pozorováni.

Pozorování poalo nco málo po deváté hodin ranní

:

„Netrvalo dlouho a vstoupilo do vnit nkolik klerik v komžích,

s nimi však též jakýsi pán v erném fraku s bílou kravatou, dle všeho

zástupce vlády nebo mstské správy. Na to pistoupili všichni k blízké

veliké pancíem pobité skíni, oteveli ji nkolika klíi a jeden z nich

vyal z ní adu rzných vcí, mezi jiným biskupskou mitru a etz
s kížem. Hned na to pineseno s levé strany poprsí sv. Jauuaria a

ped oima všech postaveno na podstavec, stejné výše s mensou oltání.

Poprsí bylo hned pokryto malým pláštíkem, nasazena mu mitra a

skvostný etz. Potom pinesli s pravé strany velké pouzdro, z nhož
vyato ostensorium (obyejn jménem ,theca* zvané) s lahvikou krve

svtcovy. Vlastn s dvma lahvikami, vtší a menší; než o menší

se pravideln nedje zmínka, ponvadž jen málo krve obsahuje; zmny,

jež se dji s obsahem vtší lahviky, nemají na ni vlivu. Vzdálenost

poprsí B hlavou (relikviemi) sv. Januaria od nádob obnášela aspo

dva metry.

Ostensorium má dole kovové držadlo ; za n uchopil jeden z prelát

monstranci a obrátil se s ní k nám. Tm, kteí byli blízko, ji ukazoval,

též mn nkolikráte. Temná massa byla v lahvice dole. t. j. na stran

rukovti a zaujímala v ampulle asi dv tetiny všeho místa, vzduchový

prostor byl nahoe. Na to obrátil prelát ostensorium tak, že rukov
pišla na vrch.

Temná massa byla nyní na vrchu, vzduchový prostor

dole. Temný obsah zstal též celou dobu nahoe a nestékal.

V této poloze byl tudíž povrch obsahu lahviky obrácen ke

spodu a jevil se pi prvém pokusu horizontálním. Obráceno bylo

ostensorium nkolikráte, a vždycky jsem konstatoval, že massa se

držela pi obrácení nahoe, než zdálo se mi, že povrch není už úpln

horizontální, nýbrž ponkud šikmý. Podíval jsem se na hodinky : bylo

za pt minut pl desáté.

Když prelát, který ostensorium na právo i na levo všem pí-

tomným ukazoval, zase ke mn pišel, a ped mým zrakem je obrátil,

tu jsem zpozoroval, že temná látka na právo — s mé strany — tsn
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pi sklenné stn zejm ukazuje vyvýšeninu, kdežto na prav stran

byl povrch její celkem rovný. Vše zdálo se nyní houževnatou, táhlou,

polotekutou substancí.

Mezitím co ostensorium bylo nkolikráte obráceno, poala massa

ponenáhlu mniti se v tekutinu, vlnila se sem tam, jenom v prostedku

bylo vidti ješt jako njaký pahrbek ernou vyvýšeninu, která se

zdála býti ješté pevnou. Hodinky ukazovaly 9 hodin 32 minut.

Jak tento zbytek také zmizel, toho nemohl jsem pozorovati,

ponvadž se duchovní obrátil zatím k jiným lidem. Když však pišel

znovu s ostensoriem ke mn, nebylo z ní už nic vidti.

Celý obsah stékal pi obrácení po skle, na dn
nádobky nezstávalo nic.

Už díve, jakmile bylo zejm konstatováno, že obsah se mní
v tekutinu, dal jeden z duchovních znamení bílým šátkem, a shromáždné

množství zanotilo Te Deum. — Nyní byl fungující prelát jiným vystídán.

Zstal jsem až do 10 hodin a pozoroval jsem ostensorium ješt nkolikráte

v rzných polohách, mezi jiným též pi svtle svíce za ostensoriem

držené. Zadní stna ostensoria byla hndými skvrnami ponkud zatemnna,

ale propouštla dosti svtla, pední stna byla jasnjší a przranjší.

Vzdálenost krye od poprsí svtcova nebyla ovšem vždy stejná,

ponvadž ostensorium bylo penášeno. V dob, kdy obsah kapalnl,

kolísala mezi jedním až pti metry
;
po té, když krev byla ukazována

tísnícímu se zástupu u oltáního zábradlí, obnášela asi dvanácte metrv" ')

Tímto tetím pozorováním zjevu byly hlavn ti okolnosti zjištny.

Nejprve pesvdil se Is. na vlastní oi o pevném stavu obsahu lahviek.

Dále konstatoval, že massa nezkapalnla tentokráte najednou, nýbrž

ponenáhlu, asi za 20—25 minut. Doba, jež se ku zkapalnní vyžaduje,

jest totiž dle zpráv oitých svdk a dle úedních protokol, které se

cd dlouhých let o zjevech vedou, zcela rozliná. Kdežto nkdy stane

se zázrak tém v okamžiku, teba jindy delší dobu ekati. Tak n. p.

udalo se zkapalnní dne 4. kvtna r. 1799 dle officielních záznam
v protokolu 2) za deset minut, dne 14. kvtna 1911 n. p. bylo teba

44 minut ekati. Známo jest též, že nkdy látka vbec pevného stavu

nemní, což dle mínní v Neapoli zcela obecného jest vždy za ne-

') Isenkahe, o. c. str. 61 nn.

^) Dle L. Cavéne, Le celebre miracle de Saint Janvier á Naples et á Pouzzoles.

Paris 1909, str. 174.
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píznivé znamení pro osudy msta vykládáno. ^') — Konen potvrzeno

tímto pozorováním také to, že zázraný zjev dje se vždy v blízkosti

ostatkii (hlavy) sv. Januaria; nepotvrzuje se však, že by bylo teba
bezprostední blízkosti anebo že by se zjev neudal, když je poprsí

s relikviemi pokryto, jak se nkdy slj^chává.

Po té pozoroval prof. Isenkrahe ješt dvakráte záhadný zjev,

a sice dne 9. kvtna dopoledne a odpoledne. Kdežto poslední, odpolední

pozorování nepineslo nových výsledkíi, zjištno pi dopoledním pozo-

rování, že polotubá massa (Is. pišel, když už ostensorium njakou
dobu bylo z pouzdra vyato a ukazováno) vyplovala, jsouc obrácena,

tentokráte tém celý prostor lahviky, pouze v levo byl malý vzduchový

prostor, to nasvdovalo tudíž tomu. že objem se zmnil. I tentokráte

dala se zmna ponenáhlu a mezi jednotlivým obrácením a ukazováním

pokaždé nové modlitby spolen s lidem b}ly hlasit pronášeny (litanie,

Zdrávas Královno atd.) Konen asi po 20 minutách dáno znamení

šátkem a zapno Te Deum. Vzdálenost poprsí s ostatky od ostensoria

byla v tom okamžiku asi IVo metru. Než i to pozoroval Isenkrahe,

že v tekutin zstala malá pevná ástka, která, jak se zdálo, plavala

na povrchu a až do konce úpln nezmizela. ^)

Pozorováním prof. Isenkrahe tedy pedevším znovu a zcela

dkladn zjištno faktum záhadného zjevu neapolského. To, co na

tisíce oitých svdk vypravovalo a vypravuje, co je celou adou
úedních protokol zajištno, co dokazují odborná díla Cavnovo a

Sperindeovo, to vidl na vlastní oi a potvrdil uený odborník, jehož

svdectví má zajisté zvláštní váhu.

Pi faktu samém však teba ti rzné zjevy rozeznávati. První

zjev, nejvíce v oi spadající, jest pechod z pevného stavu v tekutý.

Je pochopitelno, že práv tohoto zjevu si vždycky nejvíce všímáno

a že též v protokolech práv s nejvtší pelivostí býval zaznamenáván.

Než toto zkapalnní není ani jediný ani nejdležitjší zjev pi
zázraku neapolském. Druhý zjev je zmna objemu v lahvice. I tento

zjev je stejn dosvden jako pedešlý, a Isenkrahe sám, jak jsme

slyšeli, jej též pozoroval. P. Pavel Silva S. J., který konal specielní

•) >Hoc certuni est, Neapolitanos iu ea esse opinione, et jure quidem merito, ut

favorem s. Januarii proiuittant ac protectionem ejus sibi uon defuturam sperent, quando

sanguis s. Januarii, coram capite positus, ito dissolvitur jucundoque cum colore sit fluidns :

eosdem vero vehementer timere, dum durus immotusquo perseverat.t (Stilting, Acta

Sanctorum, mensis Sept, IV., str. 86G).

») O. c, str. 69. nn.
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studia O našem pedmtu, o tom píše:^) „Zvláštním je též zjev, na

njž bylo už od nejstarších dob, ano možno íci od té doby, co lahviky

s krví sv. Januaria jsou znám}", poukazováno, a záleží v tom, že pi

jednotlivých výstavách ostensoria mezi rokem objem krve se zmenšuje

nebo roste. V záznamech kaple posv. pokladu nalezli jsme astji

zprávu, že nemohlo nkdy býti ureno, zdali obsah láhve jest pevný

i kapalný, ponvadž láhev byla tak plná, že nebylo možno pozorovati

nijakého pohybu a že tento stav potrval i nkolik dní. Obyein však

bývá láhev jen do dvou tetin anebo ješt mén naplnna, tak že lze

naklonním zjistiti zcela dobe vlnní a stékání obsahu."

Pouze o tom lze pochybovati, zda li vskutku, jak Silva praví,

i tento zjev už za nejstarších dob byl pozorován. V nejstarších

protokolech se totiž o nm nedje zmínka
;

poprvé jej nacházíme

v protokolu ze dne 12. kvtna r. 1709.2) Nyní však mní se objem

pravideln. Na zaátku msíce kvtna, když se poprvé ostensorium

se ztuhlou krví vyjme, sahá sotva do polovice láhve, následující dni

však objem se zvtšuje, až celý prostor láhve vyplní. V záí lze opaný
zjev pozorovati, zmenšování objemu, které však z pravidla mnohem
rychleji se dje. Matematick}^ pírstek a úbytek posud men nebyl;

podobn nebylo vyšetováno, zda li zmna objemu se dje pouze pi
zkapalnní i též v dob, kdy ostensorium je v sakristii kaple uschováno.

Nejdležitjší zjev však je pi krvi sv. Januaria zmna váhy.
Ponvadž jí nelze stanoviti jinak než vážením, je vysvtlitelno, že díve

nebyla pozornost na ni obrácena, a že se též v protokolech o ní zmínka

nedje. Kdežto objem roste až o 30 procent, mní se váha, jak posavadnimi

pokusy ureno, sotva o 3 procenta, a proto nemohla býti také fungujícím

knzem pozorována. Podnt ku stanovení tohoto tetího, nejdležitjšího

zjevu dal posmívavý a sarkastický lánek ímského socialistického

žurnálu ,Asino' o zázraku sv. Januaria. Pro pak nevážíte láhve s krví,

posmšn psal .Asino", važte jenom, a uvidíte, že váha je ped zkapal-

nním i po nm nezmnna, a domnlá zmna objemu jenom pouhý klam.

Vci se chopil ihned odborný badatel v záležitosti zázraku

neapolského prof. Sperindeo a uinil r. 1902 adu píslušných pokus.
. (P. d.)

') Paolo 8ilva S. J., II miracolo di San Gennaro (Rivista di scienze e lettere)

Napoli 1905. Str. 155.

2) Cavne, o. c. str. 301.
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O bezdrátové telegrafii.

Napsal ANTONÍN Hrza. (. d.)

Správy telegrafní všech tém stát peují všemožn o rozvoj bez-

drátové telegrafie, aby se stala pístupnou i nejširším kruhm obecenstva,

ehož dkazem jsou pedpisy, které upravují provoz bezdrátový, jak

v obvodu vlastních íší, tak i ve styku mezinárodním. Kde provoz je

soukromých spoleností, tam i tyto korporace upouštjí od dívjšího

úmyslu a korespondují již se stanicemi jiných typ, jejichž telegramy

zdráhaly se díve sprostedkovávati. Pes to však nalézá se bezdrátový

provoz a stavba stanic povtšin dosud ve správ dvou až tí spoleností

a sice Marconiovy v Anglii, dále nmecké spolenosti pro bezdrátovou

telegrafii v Berlín a francouzské spolenosti založené r. 1906.

Spolenost Marconiho zužitkovává zejména vynálezy Marconiovy,

kdežto nmecká spolenost, která pro svj systém zvolila si jméno

..Telefunken", buduje výhradn stanice pvodv a vynález nmeckých.

Marconiova spolenost starší zdráhala se z poátku pijímati telegramy

ze stanice typ nmeckých, následkem ehož byly obchodní paroplavební

spolenosti nmecké nuceny instalovati na svých lodích pístroje Mar-

coniovy a krom toho pijímati do svý^ch služeb telegrafisty spolenosti

anglické. Je samo zejmo, že zájem jak státních úad tak i obchodních

kruh nmeckj^ch cílil k tomu, aby obmezování provozu nmeckých

stanic byla uinna pítrž. Nmecká spolenost odhodlala se tedy dohod

se spoleností Marconiovou pinésti znanou finanní obt, naež provoz

bezdrátový na nmeckých obchodních lodích pešel do rukou nov se

utvoivší spolenosti nmecké, nazvané „Debeg". Tato má právo dis-

ponovati jak patenty „Telefunken" tak i patenty Marconiovými a má

dnes ve své režii pes 160 lodních stanic, oprávnných k provozu jako

stanice Marconiovy.

Od 1. dubna r. 1912 zídilo Rakousko inspektorát pro bezdrátovou

telegrafii, který má své sídlo v Terstu, a k jeho agend písluší zizování

stanic a provoz bezdrátový na obchodních lodích. Stanice od nho za-

ízené nazývají se „c. k. lodní telegrafní viady" a mají jméno lodi,

na níž jsou umístny. Majitel lodi má o stanici zažádati kolkovaným

podáním k c. k. ministerstvu obchodu ve Vídni, uveda vedle jména

lodi též cesty, které bude konati, a poet míst pro cestující první a

druhou tídou. Žádost nemže býti odmítnuta, písluší-li lod do kategorie
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lodí, které výnosem e. k. ministerstva obchodu ze dne 10. listopadu 1910

r. z. 6. 207 k vli déle trvajícím cestám musí býti vyzbrojeny stanicí

pro telegrafii bezdrátovou. Jinak lze ministerstvu žádost též zamítnouti,

bez oznaení píin, pro se tak stalo.

Státní správa dodá na vlastní útraty všecko elektrotechnické

zaízení, krom elektrické energie, tedy jak aparáty, tak i poraíicky,

a peuje také o udržování a provoz stanic vlastním orgánem, který

podléhá disciplin lodní a je povinen poslušností veliteli lodi nebo

jeho zástupci, kterýmž obma jedin je pístup dovolen do prostoru,

kde se telegraf nalézá.

Za používání stanice platí majitelé lodi bu 2200 nebo 2500 K
ron, dle velikosti její, o emž rozhoduje ministerstvo. Je-li teba

stanici zrušiti v dob, kdy lo prodlévá ve vodách mimo Terst, má

se majitel její postarati o pelivé odmontování a dopravu pístroj do

skladišt v Terstu.

K vli bezvadnému styku mezinárodnímu prostednictvím bez-

drátové telegrafie byla svolána v polovin roku 1912 do Londýna

konference, které zúastnily se etné státy a splnomocnnci soukromých

spoleností. Vedle etných dležitých usnesení zasluhuje zvláštní zmínky

dohoda, dle níž jsou lodní stanice povinny vzájemn korespondovati,

teba mly pístroje rzných systém. Naízení toto nebylo však dosud

rozšíeno na stanice pobežní, bude však o nutnosti tohoto provozu

blíže pojednáno na píštím kongresu, který bude svolán do Washingtonu.

Jsou za to pece stanice tyto zavázány pijímati telegramy a ne-

odpírati výmnu jejich snad k vli rznosti soustav, dle kterých jsou

volající stanice zaízeny.

Volání o pomoc musejí však býti pijímána a zodpovídána také

stanicemi pobežními, nehled k tomu, odkud pocházejí. Stanice, které

je pijmou, mají se íditi podle pokyn lodi, která je vyslala. Aby pak

tyto signály nezanikly hluše, je teba, aby stanice i pi své korespondenci

(dávají-li znaky vlnami potebné délky) byly vždy pohotov pijmouti

vlny o normální pedepsané délce 600 m. Na lodích má býti též postaráno

o pomocné zaízení, kterým by bylo možno dodávati proud k pohonu

stanic i v pípadu, že by poruchou hlavního stroje byla funkce telegrafních

aparát ohrožena. Stanice lodní jsou také povinny, díve než ponou
vysílati celou energií, dáti výstrahu slabším proudem, avisovati tedy

poátek své korrespondence stanicím nejbližším a teprve po pl minut

mohou potom pracovati plnou energií.
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Dležitým je také rozhodnutí, dle nhož provoz lodních stanic

podléhá pravomoci velitele nebo vdce lodi, kterýmž i personál stanic

je disciplinárn podízen.

Bezdrátová telegrafie zjednala si pístup do všech tém konin

naší zemkoule ; setkáme se s pístroji jejími jak ve krajích vného
ledu tak i v koninách trop, vlny její, oku lovka neviditelné, kíží

oceány vodní a penášejí se pes nebetyná horstva pevnin, sprosted-

kujíce tak projev intelligence lidské a naporaáhajíce rozvoji obchodu,

kultur}' a hospodáského blahobytu a poskytujíce lovku možnost

záchrany v okamžicích nejvtšího nebezpeí za plavby moem.
Není proto divu, zaizují-li se opt a opt nové stanice, kde toho

tyto zájmy vyžadují. Nejileji poíná si tu arci opt severní Amerika,

pak Anglie. Nmecko a Francie.

Pozoruhodno je, že v rodné zemi oficielního vynálezce této telegrafie,

tedy Marconiho v Itálii, skonil roku 1904 bezdrátový provoz linie

Bari—Antivari, která spojovala Balkán s Itálií, roním schodkem

22.000 K, ponvadž Francie, Nmecko a Rakousko této linie k telegrafo-

vání na Balkán nepoužíval}^. Korrespondence jediné Itálie tímto smrem
arci slabá nemohla krýti režii obou stanic. Tento finanní neúspch

zavdal novinám podnt k lánkm, ve kterých se pochybovalo

o jistot a spolehlivosti systému Marconiova. Marconi nabídl prý tedy

vládé italské, že jest ochoten zrušiti smlouvu s ní uzavenou, kterouž

nabídku však vláda odmítla. Za to usilovala o rychlejší postup ve

zizovaní stanice v Coltan, kterou se mlo telegrafovati do Anglie a

do jižní Ameriky, emuž opt se bránily súastnné spolenosti kabe-

lové, které na základ svých smluv o zámoské telegrafii vidly se

oprávnny provozu bezdrátovému pekážeti. Vláda italská snažila se

všemožn podporovati systém Marconiv a potírala konkurenci s ním

i odepením svolení k postavení bezdrátové stanice na výstav milánské,

kterou tu zíditi hodlala nmecká spolenost podle systému Slabyho,

odvodujíc svj zákaz poukazem, že provoz telegrafní jest v Itálii

státním monopolem. — Zmínná stanice v Coltan u Pisy byla otevena

teprve na jae r. 1912 za pítomnosti krále italského a inženýra

Marconiho, který ji stavl. Stanice má k disposici 1000 kilovvatv a je

tedy asi nejsilnjší stanicí svéta.

Anglie zídí dle návrhu spolenosti Marconiovy nkolik mo-

hutných stanic, které budou v provozu íšské telegrafní správy. Zatím

budou upraveny stanice na Cypru, pak v Egypt, v Adenu, v Banga-

lore v jižní Africe a v Singaporu. Je to nepochybn poátek akce,

i
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kterou chce Anglie bezdrátov ovládnouti celou zemkouli, aby za

války nebyla odvislou od korrespondence pomocí podmoských kabel,

které mohou býti nepítelem perušeny.

Z podnik nmeckých sluší uvésti obrovskou stanici, která

se staví nedaleko Nového msta na Rbenberku ve vládním okrsku

Hanoverském nmeckou spoleností „Homag", která k témuž úelu

zakoupila pozemek v rozmru 400 jiter. Hlavní stožár této stanice

bude 350 m vysoký.

Nmecké kolonie v Africe u Jižního moe mají býti poátkem
dubna r. 1913 pipojeny ku svtové síti bezdrátové telegrafie a k síti

vbec zízením stanic v Japu (záp. Karoliny), v Rabaulu, kde je sídlo

guvernéra Nové Guiney nmecké, v Nauru na Maršálských ostrovech

a v Apii, sídle guvernéra Samojského. Vláda nmecká udlila spole-

nosti pro bezdr. telegrafii v Berlín a nmecko nizozemské spolenosti

telegrafní v Kolín n. R. koncessi na 20 let ku provozu na tchto

stanicích, kteréž spolenosti zídily k témuž úelu akciovou spolenost

s kmenovým kapitálem 2,100.000 marek. Vláda bude pispívati even-

tueln pimeným obnosem, aby zúroení tohoto kapitálu bylo

zajištno.

Vzdálenosti, které mají býti prozatím pekonány, obnášejí:

Jap— Rabaul 2200 km, Jap—Nauru 3400 km, Rabaul—Nauru 1700 km,

a Apia—Nauru 2700 km. Stanice tyto budou se zetelem k nepíznivým

atmosférickým pomrm v Jižním moi vyzbrojeny silnjšími aparáty;

krom toho obdrží každá ješt slabší pístroje k pípadné korrespon-

denci se stanicemi na lodích tudy se ubírajících.

Roku 1906 utvoila se také ve Francii spolenost pro bez-

drátovou telegrafii a vytkla si za úkol zízení stanic na pobežích a

v úžinách moských, jakož i podél vodních linií lodí vnitrooceánských.

Svj zetel obrátila zejména k úžin gibraltarské, kudy obma smry
projede asi dv st lodí a která je tedy nejfrekventovanjší dráhou

moskou. Odboka této spolenosti zove se Compagnie Marocoine des

Telegraphes, pro kterou zídila stanice v Tangeru, v Casablance,

v Rabatu a v Mogadoru, ímž ovládla prostor jižn od Gibraltaru.

Spolenost obdržela r. 1908 koncessi na dvaadvacet let pro veejný

provoz bezdrátový ve Španlsku a v jeho zámoských osadách. Zíze-

nými na to stanicemi v Cadixu, v Santa Cruze, v Tenerif, v Las

Palmasu, ve Vigu a v Barcelon umožnila bezdrátové spojení v celém

okolí Gibraltaru.
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Poštovní a telegrafní správa francouzská má v provozu stanice

v Boulogne sur mer, dále na strov Quessantu proti Bretagni, pak

pi ústí Khónu v Saintes—Maries de la mer, na ostrov PorqueroUu

nedaleko Toulonu a na pobeží alžírském u Fort de l'Eau. Projekto-

vány jsou dále stanice v Le Havru a v Bordeaux. Námoní správa

má stanice v Dunkerque, v Cherbourgu a v Brest-Kerlaeru ; na po-

beží Atlantického oceánu jsou stanice v Lorientu a v Rochefortu.

Vojenská správa pozemní vybudovala stanice na všech strategicky d-
ležitých bodech, zejména pak na hranicích nmeckých, tedy v Toulu,

v Belortu, v Epinalu a ve Verdunu. Hlavním jejím ústedím jest arci

stanice na Eifelov vži v Paíži.

Vojenská služba radiografická vykonává se ve Francii pod ve-

lením nejvyššího komandanta, šéfa generálního štábu, kterému jest

k ruce vyšší technický dstojník sboru genijního, kterýž udluje po-

kyny ohledn používání jednotlivých stanic ke služb armády, armád-

ního sboru a jízdy. Vedle již oznaených stanic užívá se aparát

penosný^ch a sice rzných typ, které se dopravují k místm urení

bu koskj-m potahem nebo automobily, jichž motor užívá se zárove
k výrob elektrického proudu. Stanice tyto mohou býti za 20 až 45

minut k provozu pohotov, pekonávají 50—100 km, k pijímání

znaek slouží telefon. (O. p.)
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ndbožensko-mravní otázk\j v krásném

písemnictví ruském.
Referuje A. Vezal. (. d.)

Jeho básním náboženským, jako jest „Clermontský snm cír-

kevní", nedostává se náboženského ohn a pochopení ducha kesanství.

Lépe než v podstatu a ducha kesanství vnikl Majkov ve formu
kesanské poesie, ehož dkazem nádherný archaický verš rozkolnických

legend v delší básni „Stran nik" (1857). Také jeho starogermánské,

novoecké a srbské písn a povsti svdí, jak mistrovsky Majkov

osvojoval si cizí formy básnické, a duch básníkv zstával mu cizím.

Nejmén zdaily se mu básn, vnované souasnému životu, kdež u nho
pozorovati slavjanofilské blouznní.

V duši hr. Alexeje K. Tolstého (1817— 85) pirozená ná-

klonnost ke kráse pod vlivem pobytu v Itálii a studia starého i nového

umní zmnila se v hlubokou, uvdomlou lásku k umní a stala se

základem jeho života i innosti. Proto také jeho zvlášt kratší lyrické

básn vj^nikají onou nádherou formy, která hranií s aristokratickým

leskem, pepychem, ale trpí nedostatkem prostoty a upímnosti. Šastné

dtství, svtlé dojmy z mládí a elegantní styky ve spolenosti vnesly

ve zpracování sujetv, a už vzatých z djin všeobecných, z cizích zemí,

a z ruské starobylosti, a z oboru pedmt abstraktních, filosofických,

a z vlastních myšlenek, citv a nálad, vznešenou ušlechtilost a onu

shovívavost, jež charakterisuje vysoce vysplého básníka. Všude cítiti

neodlun nábožnou nálada básníkovu, všude znamenati vroucí jeho

víru a nezvratné pesvdení o vítzství „vného nad koneným", dobra

nad zlem, svtla nad tmou. Náboženský cit proniká veškeru jeho poesii,

jest nerozluný se životem jeho osob, jest hybnou silou jejich života,

ohrožuje lidi. A tak hlavní smr jeho poesie jest: umleekost, ohátá

náboženstvím. Oblíbenými pedmty jeho nadšení byly: ruská staro-

bylost, píroda, ruský život, mohutné a svtlé charaktery z vlasteneckých

djin, vznešení hrdinové kesanští (sv. Jan Damascenský) a pedmty
básnického i náboženského pemýšlení. Souhlasn s tímto obsahem

i hlavní ton poesie jeho byl slavnostní, velebný, vznešený. Ale slouže

svtlým ideálm umní, náboženství, lásky, národnosti a kráse, neztrácel

svého ídícího svtla ani tehdy, psal-li (na p. v básni „Proti proudu")
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o t. zv. ..palivých otázkách", „zlob dne" a nihilismu, vystíhaje se

ovšem hrubosti a píkrosti v posuzování hnutí šedesátých let, jež

zavrhlo uniní a vyšší cit náboženský. Tak v básni „Léka Pantlej"

básník jen lituje tch, kdo se dali unésti falešným pozlátkem hrubé

mody a prosí za vyléení jich. Ve svém životopise zmiuje se o mravní

stránce své poesie, ušlechujícím významu pravé poe.sie, zavrhuje Iži-

liberalismus šedesátých let, ka:

„Co se týe mravního smru mých dél, mohu jej charakterisovati

s jedné strany jako odpor ke svévoli, s druhé — odpor k onomu Iži-

liberalismu, jenž nechce nízké pozdvihnouti ke vznešenému, nýbrž vznešené

snížiti k nízkému. Mám za to, že tento mj dvojí odpor jest jeden a týž

cit — nenávist ke svévoli v jakékoli form. Mohu k tomu pipojiti svj
odpor k ploskému uení o utilitarismu v poesii . . . Mé pesvdení je

takové, že poslání básníkovo nezáleží v tom, by pinášel lidem zisk a

bezprostední výhodu — poesie má povznášeti jich mravni úrove,
vštpovati lásku ke kráse ..."

V nejlepším po „Vojn a míru" ruském román historickém,

nadepsaném ..Kníže Stíbrný" (1861), hr. AI. Tolstoj nakreslil

ideál hrdiny dle vzoru západního šlechetného rytíe v osob knížete

Nikity Romanovie Stíbrného, jejž dlouhá ada píhod, které zakusil,

háje osobní i národní ideály svobody, cti, lásky a pravdy, pivádí ke

ztrát vší nadje na osobní štstí, podrobuje zavení v žalái, z nhož
ho osvobozují uznalí staniníci (obyvatelé kozácké stanice) a dlá z nho
vdce odvážné tlupy bývalých loupežník. Stíbrný využitkuje záblesku

citu náboženského i národního v duši tchto lidí, mohutnou eí roz-

ohuuje v srdci tchto zdánliv zatvrzelých lidí odhodlanost udeiti na

Tatary, nepátele víry a rodné zem, probouzí otuplé svdomí, aby

své násilí, surovosti a kivdy vykoupili bojem za církev a vlast. V ele

této družiny Stíbrný vítzí nad Tatary, ale pozdji hyne v nerovném

boji u Žizdry. Ku konci románu, vynikajícího zvlášt množstvím živ^-ch

historicko-archaeologických podrobností, vrným vystižením charakteru

doby, jejích pojm, mrav, kresle truchlivné pemýšleni, s nímž Stíbrný

odjíždí z kláštera, kde na vždy se rozlouil s Jelenou jako se sestrou,

spis(jvatel dokonuje charakteristiku svého hrdiny a zárove vyjaduje

svj vlastní názor na mravní význam lovka v život

:

„Jel Stíbrný se sklopenou hlavou a uprosted jeho pochmurných

myšlenek, uprosted samé beznadjnosti svítil mu jako záe potšující
cit. Bylo to poznání, že v život vykonal svou povinnnost,
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pokud mu dovolovala schopnost, že kráel pímou cestou a ani jedenkráte

úmysln se od ní neuchýlil. Drahocenný cit, který uprosted zármutku a

neštstí jako neodluný poklad žije v srdci poctivého lovka a ped nímž
všecky statky svta, všecko, co je cílem lidských snah "— je pi-ach a nic.

Toto vdomí dávalo mu možnost, aby snášel nehody života ..." Tím
krásnjší hvzdou na neutšené obloze ruské noci byl Stíbrný, a lidé mu
podobní, že v tžké dob Ivana Hrozného „udrželi se v dobrém, nebo
tžko jest neklesnouti v dob, kdy všecky pojmy jsou pevráceny, kdy
podlost nazývá se ctností, zrada stává se zákonem — a sama est a dstojnost

lidská považuje se za zloinné porušení povinnosti."

Z epických básní a ballad, v nichž AI. Tolstoj zpracoval staré

byliny ruské, události biblické a z djin církevních, vyniká zvlášt

Troucností náboženskou proniknutá delší báseii „loann Damaskin",
v níž zbásnil vážnjší okamžiky ze života velikého bojovníka kesan-
ského, autora nadšenj^ch církevních hymn. Nejsilnjší jsou v básni

ona lyrická místa, kde básník podává charakteristiku velikého bojovníka

za kesanství, nadšeného opvovatele Kristova a ukazuje, že povoláním

básníka jest — „sloužiti Tvrci, oslavovati Hospodina mocností . . .

velebnost a dobrotu Hospodinovu."

Veškera poesie hr. AI. Tolstého proniknuta náboženským elementem.

Kdežto vtšina básník ruských upadá v pantheistické blouznní, AI.

Tolstoj jest básníkem prvotního nadšení kesanv a s Janem Da-

mascenským mže o sob íci : „Hímej jen jménem Kristovým mé
•ílovo nadšen." A jako jeho metafysika jest vrna duchu kesanskému,
tak také jeho mravouka. Jeho duše nese se vzhru k nebi jako pra-

vému domovu v modlitbách. Jeho „Híšnice" spasí se pokáním a

•modlitbou, Bajadera („Bh a Bajadera") vykupuje své híchy
vrou a pokáním. Z ruské starobylosti erpány zvlášt vynikající

báse „Píse o Haraldovi a Jaroslavn", ballada „Vaši li;

Sibanov", z italského stedovku legenda „Drak" (1875), mohutnou

velebností pipomínající Dantea, ze španlského stedovku „Don
Juan", dramatická báse.

Z dramatických dl AI. Tolstého vyniká trilogie, vlastn ti

tragedie veršované: „Smrt Ivana Hrozného" (1865), „Car Fedor"
(1868) a „Car Boris" (1879), vnované politickým událostem moskevské

íše koncem 16. století, druhé polovici panování Ivana Hrozného, hrozným

letm ukrutného vladae, tragické jeho smrti, bezcharakternosti Fedora

l^vanovie a povýšení na trn Borisa Godunova, slavnému jeho pano-

vání i osudnému konci. Trilogie ta je skutenou ozdobou dramatické

Hlídka. 25
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literatury ruské. I v nich vítzí svtlé ideály života nad všelikým po-

blouzením ducha i srdce. Dojem, jakým trilogie psobí, jest úchvatný.

Slabší, staromodnjší a tžkopádnjší byl lyrický a dramatický

talet Lva AI. Meje (1822'—72), jemuž se nedostávalo individuálnosti

a pvodnosti. Nejlépe se mu daily lyrické písn v duchu národním

a epické básn ze života ruského i djin nárcdních a bájesloví, na pr.

„Zapvka", „Spím, ale citlivé mé srdce nespí", „Chozjajin",

^Rusalka" a j., jejichž pedností je zvlášt také skvostný lidový

jazyk i duch a virtuosní verš. Ve zpracování ruských bylin podobá se

AI. Tolstému, mistrovským, zvuným veršem napsány básn ze starého

i nového zákona (peklad „Písn písní", „Judith", „Samson",

„Od narození slepý", „Odejdi ode mne, satane"), v nichž

jednotnost tónu, krajinomalby, podivuhodné nádherou barev, plností

dojmu, živost, biblická prostota i velebnost — slity v úplnou harmonii.

Také básn, erpané z klassického svta, na p. „Galatea", „Cvty"
a j. vynikají vypouklostí, živostí obrazv. Ale nikde jasný talent Mejv
a jeho láska k ruské starobylosti neprojevily se lak siln, jako v dra-

matecb „Pskovifanka" (1860) a „Carskaja nevsta" (184-9),

z nichž první náleží k ozdobám ruské dramatické literatury. Dbaje

hlavn o plastickou formu, o hlubší obsah drobných básní se nestaral.

Mej nehlásil se ani k ruským liberalm, ani ke konservativcm^

nebyl ani istý slavjanofil, ani západník, což mu v dob. kdy na

básnících žádali píslušnost k jistému táboru, mli za zlé. Ale Mej ml
své pesvdení, založené na zjeveném kesanském náboženství, miloval

vlast, pravdu, dobro i svobodu, a nenávidl každé násilí a ujamení.

Své názory kesanské pivlastoval také „domácímu bžku", byste

ostíhajícímu est manželského lože a trestajícímu híšné myšlenky

mladé ženy. Rozumný lovk podle jeho úsudku „má býti mravním"^

jinak je duševním mrzákem.

Vytýkají-li již Mejovi jako Majkovu chladnost, platí to ve vyšší

míe o Nikolaji Fed. Šerbinovi (1821— 1869), jehož „Eecké
básn" vynikají mistrovským napodobením ducha i formy poesie

ecké, ale opvování smyslných rozkoší pohanského svta nesvdí
nikterak o kesanském smýšlení jejich autora.

K pozdjším básníkm této školy „istého umní" teba piísti

Alexeje Nik. Apuchtina (1841— 93), jehož tvorbu vyznauje

nejen úplný nedostatek zbarvení ve smyslu pesvdení nkteré strany

politické, nýbrž i hluboká lhostejnost k základním nábožensko-filosofickým

názorm a beznadjný pessimismus. Zklamán v život, poal pochybo-

?
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vati O Boha i pojal nenávist k lidem •, v život tonato byl to poutník,

ienž nenalezl místa v životní práci a ustavin se trápil nedostatkem

positivního 6.yinbolu víry, nemaje dosti síly k bojovné neve. Stín

vnosti nikdy se nekladl na jeho poesii, jeho mysl nepovznášela se

nad pozemské ovzduší, bezradostná láska jeho byla jen pozemský pod-

zimní cit. Základním motivem jeho poesie byla nešastná láska, jež

našla nejlepší výraz v jeho lyricko- epické básni „Rok v kláštee".
Historie hrdiny, „nezdailého mnicha", jenž zklamán v lásce, utekl do

kláštera, kdež chtl nalézti klid a lék proti neve, jest vlastn historie

básníka samého, jenž stejn si pál víry. bloudil v neve, a stejn

nacházel smysl života pouze v lásce — podzimní. Zajímavjší jsou jeho

povídky, vydané po jeho smrti.

Hr. Ars. Ark. Golenišev-Kutuzo v (1848—1913) v první

dob své básnické tvorby byl pvcem „radostí života, lásky a pírody",

nebo správnji pomru lovka k pírod. Ale básník už tehdy miloval

více tichou noc nežli svtlý den, a láska jeho bjla též jakási mlhavá,

blouznivá, jakýsi „lásky sen". Proživ pozdji dobu bloudní „v hluku

a tm", dospl k poslední nálad pokoje a smíru se životem, osudem

i svtem, jež se odrazila nejlépe v delší básni „Úsvit" (1882). Básník

jest náchylný k negativnímu buddhistickému názoru na svt i na život,

a proto také v pedmtech své tvorby hledá potvrzení tohoto svého

názoru. Všecko, co existuje, psobí na svou negativní stránkou : život

jest mu nesmyslnou tesknotou, nudou, od níž se autor s odporem od-

vrací — k smrti. Pípadn praví VI. Solovjev o jeho lyricko-epické

trilogii : „Štstí života jest nahodilé, praví nám ,S t a r é ei';
nejen nahcdilé, nýbrž i híšné, dopliiuje druhá ást ,Dd odpustil';

tetí ást ,Úsvi dokazuje, že štstí i sám život jsou nejen na-

hodily a híšný, nýbrž i nepotebný, že smrt jest nejen osudná

nevyhnutelnost, nýbrž nejvyšší dobro a pravá blaženost."

Tak Kutuzov se stal buddhistickým básníkem smrti, úplného zniení

a mrtvého klidu. (P. d.)

25*
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K Dokumentm Husovjjm.
De. Jan Sedlák.

Palackého „Documenta Mgri Joh. Hus" jsou dílo, jež s úctou

bere do ruky každ}'' badatel o život Husov. S mravení pílí a bystro-

zrakem, Palackému vlastním, sebrán tu poprvé historický materiál,

Husa se tj^kajíeí, dosti úpln a správn. Práce pro dobu Palackého

hodná obdivu ! Ale od té doby bádání djezpytné, pracujíc na základech,

jež položil otec eského djezpytu, objevilo leckterý dležitý dokument

nový, tak že dílo Palackého pro nás jest již neúplné. Staí pipomenouti

list}^ Husovy, jež z kodexu Star ©boleslavského ^) vy ditl N e d o m a,

etné píspvky Loserthovy a nkteré texty mnou publikované, na

p. Husv traktátek o reform kostelního zpvu, List Jana z Rakovníka

Husovi, fragment listu Husova píteli o dopisu Wychov, první repliku

Husovu proti bulle odpustkové, kázání Hemanovo na schzi svato-

dorotské a zvlášt Husovy odpovdi na lánky Viklefovy v Kostnici.

Než z jinj^ch ješt dvod nedostauje již dnes vydání Palackého.

Nevyhovuje požadavkm, jež iní moderní vda pi práci vydavatelské.

Palacký nkteré kusy pejímá z vydání norimberského, nkde pak

uveejuje z jednoho neb dvou rukopis, kritiky textové bu vbec
nedbaje neb aspo apparátu kritického nepiiuje. Je to pro jeho dobu

pochopitelno, ježto pi nedostateném katalogisování sbírek rukopisných

kritické vydání nebylo ani možno a pro jeho práci nebylo potebno.

Palacký si toho byl sám dobe vdom. Ale vdnost a úcta k velikému

mistru žádá, aby jeho dílo vyšlo v rouše moderním. Že bude pi tom

asto i jinak teba revise, ukázal pkn Novotnj' bystrou kritikou

chronologie list Husových.

Ovocem této práce bude text jednak správnjší a oištný z chyb,

jež jsou pochopiteln i v Documentech Palackého, jednak nezídka

i text úplnjší. Nkolik píklad to objasní.

V listu Husov Richardovi má rukopis Staroboleslavský
na fol. lóúa— 156b tato odlišná, vtšinou správnjší leni:
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19. . ideles Christi in ipsa epištola

20. . in linguam nostre gentis

ideles in epištola

in linguariutn neste gentis.

8.
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Z té noticky Husovy se dovídáme, že kterýsi Mikuláš (Faulfiš ?)

dlel v Anglii a s ním si druhové Husovi dopisovali, sdlujíce jemu a

skrze nho Wychovi, co se dalo v Praze, a patrn zase od nho zprávy

z Anglie pijímajíce. Spolu udává nám Hus, kdo byl doruitelem listu

Wychova. Simon kýs vzal jej ssebou do Uher a do Prahy jej pi-

nesl teprve 16. února 1411. Kdo byl tento Simon a ubíral-li se do

Uher snad s njakj-m poselstvím ke dvoru Sigmundovu, není nám
známo. Ale vysvtleno nyní úpln, pro na list, datovaný 8. záí 1410,

odpovídá Hus teprve v beznu r. 1411. Kritika Novotného je tím

skvle potvrzena. ^)

V témžj rukopise Staroboleslavském jest na fol 158b a

159a list Husv nejmenovanému kazateli. Nedoma uveejnil jej ve

Vstn. Sp. N. 1891 str. 42. s mezarami, ježto prý je text neitelný.

Než z vtší ásti lze místa Nedomou vynechaná pece peísti. Hus píše

:

Dyalogum faciam corrigi, quam ito habsre p otro exemplár cor-

rectum, Hen trialogm, si erat inutilis( ? ), corrigendo. Rex Polonie,

quia humiliter processit, victoriam habet, quia iam concordia facta

est et communiter dicitur, quod debsnt Pruteni perpetuis temporibus

servire Regi Polonie cum trecentis lanceis contra que nvis hominem in

Regno ? , item domino Regi dare trecenta milia marcarum ?

Pro ierra Pomorzanie-) debet fieri edictumfP) proprium ? ?

debent Regi soluere duas turmas ( ?), unam auro plenám et aliam

argen to. Postea planius scribam . . .

První vta je zvlášt zajímavá. Vidíme tu Husa jako šiitele spis

Viklefových pi práci. Dává pro ty, kdo toho žádají, opisovati Viklefovy

traktáty, a ovšem hlavn Dialog a Trialog, a obstarává jich korrekturu.

Další zprávy Husovy ukazují jeho radost z vítzství krále pol-

ského nad ádem nmeckým u Grunvaldu a spojují tento list Husv
8 listem, jejž poslal králi polskému. ») To byl asi také dvod, pro
tj^to ádk}'' mly býti znieny. Bylyf sympathie s vítzstvím polským

v Cechách nebezpeny, kdyžt král Václav stál proti Vladislavovi a

chystal se zbraní odporovati „vpádu tatarskému".

Dohad Nedomv, že listiny, donesené z Bologn do Cech, o nichž

v list jest e, týkaly se spálení knih Viklefových, jeví se správným.

Hus praví v list : „instrumenta portata šunt ad Boemiam de hoc, quia

J

>) Vstn. Sp. N. 1898, Listy Husovy str. 13.

•) Psáao : Pomorawie.

») Nedoma 6. ÍII. Xovotn;/ . 11. 1. c. str. 14.



K Dokumentm Husovým. 363

Ubri non debereni comburi per conclusionem doctorum, qui tunc erant

in Bononia".

Mikuláš, jemuž byla poslána z Éíma zpráva o processu Husov,

má v list pídomek Nicolaus de Praga. Konec pak listu jest : causám

meam. Valete in domino.

Zmínný rukopis Staroboleslavský vykazuje i v ostatních

kusech, jež jsou v nm obsaženy, text peliv psaný a mže pispti

k oprav Documentv. Na p. v „Replicatio magistrorum" v Doc.

str. 495—501 najdeme, pirovnáme-li text staroboleslavský, *) vedle ne-

správné citace z kanonického práva adu tení i smysl rušících. 3) Na
konci pak jest v Doc. za „et parendum" vynechán celý passus:

Ista consequencia tantum válet: quia processus dyaboli contra

Christum per communitatem cleri in auaricia, fornicacione et superbia

šunt recepti, igitur eis est obediendum et parendum.

Podobné Husova „Appellatio ad Christum" má za „ut

estimo exigente" *) v kodexu Staroboleslavském na fol. 152b—^153a

dodavek, na njž upozornil již Nedoraa

:

Tum quia concordatus eram sancte memorie cum domino Sbin-

cone, pragensi archiepiscopo, per graciam domini regis, inter quem
dominm Sbinconem et me aliosque magistros pronuncciaverunt prin-

cipes et domini consiliumque domini regis et sua apposuerunt sigilla,

quod dominus archiepiscopus / scriberet domino pape, quod errores

') Na fol. 139b—I41b. Zde jsem kollationoval také kod. lipský . 661 fol.

19S2b—201ia.

*; Uvedu nkterá: str. 495 6. . ergo — sin autem, ostendant illum clerum et,

18. r. previe cause — prime cause; str. 496 2. . de prescito — de papá prescito,

16. . commissi dominis — commissi certis dominis, 19. . Concordiae falsissima —
<!oncordie est falsissima, 16. . zdola et non alteri — et non aliter, 7. . zd. post

«am met — postca met; str. 497 2. . Hec ides — Hec est fides, 9. . scripturae

doctorum -- scripti doctorum, 14. . sit iure voluntarium — sit mere voluntarium,

20 . quandam feminam — quendam feminam, non solum obedire — non solum non
obedire, 32 . obediencia — obd ia tur, 2. . zd. unitatis — reritatis ; str. 499 16. ^
contradiccionem scripsit — contradictoria scripsit, 24 . aut — tunc, 7. . zd. istud

secretum — istud scriptum; str. 500 10 . magos — magnos, 18. . bomines —
omneš, 20. . oportet — obtinet, 24. . mandaret in genere — mandaret legi in

genere; str. 501 1. . moniti sepius bullis huius módi, abjiciunt usque hodie? quod

tamen capnt ecclesiae, 'quod est secundum cos, nibil fuit — moniti sepius, bullám

huiasmodi abiecerunt et abiciunt? Cum tamen caput ecclesie, quod est secundum eos,

fuit, 3. . articulus — articuli, 7. . contradicunt — contradixerunt.

») Doc. p. 466.
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hereticos in re^no Boemie in ciuiiate Fragensi eí marchionatu Moravie

nesát, quodque nullus de heresi (est) conuictus et quod mecum esi cum

aliisque magistris concordaius. Eciam debebat scribere, quod dominus

aposioUcus me a comparicione, citacionibus et excommunicacione

absolueret. ')

Naproti tomu pi listu Husov Martinovi a Mikuláši 2)

plus, jež jest v kod. Staroboleslavském, ^) jest prothema njakého

kázání a s listem nijak nesouvisí. *)

Také v univ. praž. kod. XI. D 9 J3o:u v listech Husových

dva fragmenty neznámé.

List 67 (Doc. str. 110) je zde totiž na fol. 206b rozdlen na

4 úryvky: 1. Consilium domini diligo, 2. Jam forte non multa . . .

male odire, 3. Viaticum meum, 4. Sciatis pro certo. Vta, jíž se zaíná

tetí úryvek : Viaticum meum nescio quomodo disponere, jest nová.

A téže vci iý]s.k se celý passus na fol. 207a

:

') Podobn píše Hus v ádu postupu; cf. Doc. p. 19.3.

«) Doc. p. 33. JI.

*) Na fol. 157a. Zaíná se Quaiuquam dives esset in sapiencia. Nedoma uveejnil

jako kus VIII. (str. 49 n.)

*) Uctivé díky vzdávám nejdustojnjší kollegiátní kapitule ve Staré Boleslavi a

zvlášt jejímu knihovníkovi p. kanovníku Janu Plzákovi, že mi rukopis byl laskav

zapjen do Brna. — V textech, jež Nedoma uveejnil z tohoto rukopisu, jsou nkteré ne-

správnosti, jež tuto opravuji: str. 41. 3. . listu unus eorum — nullus eorum, 7. . ut veri

tatem taceo — ut veritatem taceam, 18. 20. . numquid ergo — numquid ego; str. 43.

2. . quod — quia; str. 44. 9. . misericordiam et iusticiaiu — misericordia et iusticia,

10 . precipit má býti parcit, 12. . contemnenda — timenda (psáno jako orienda),

l3. . quam vestra recompensabit — quam vestra reor pensabit; str. 45. 5. . causis

iudicialibus — causis mundialibu?, 7. . qui in scriptis — qui in scripturis

10. . quid igitur non moveret — quid igitur nos moveret, 14. . erte si quid uiá

rkp. místo erte siquidem, 16. . corde confiteamur — ore confiteamur, 18. nec eciam

communicacione — nec excommunicacionem (místo excomniunicaciones), 3. . zd.

omittere má rkp. místo omitteret; str. 46. 3. . e remuneracione — a remuneracione, v listu

VII. . 5 alterioribus — ulterioribus, . 10. quomodo infestare — quovis módo
infestare, posl. . se suosque má býti te tuosque str. 47. II. 15. . Christus mutacione, —
Christus imitacione, citát na konci nutno opraviti ;str. 48. Job. XIII — Job. XIIII, 6.. dies

ext€rna — dies esterna (= hesterna), druhý odst. 1. . pater, quomodo— pater, noveritis
quomodo; str. 49. 8. . nec iniquum palpo (ps. palpe) excutas inanis amicicie — nec

iniquum palpe (místo pal pes)! Excute manus a munere, 13. . vixis (rixis?)

— jasn rixis, 14. . rixis iniens iudex — rixis inicus iudex, 20 . si ibi má rkp.

místo sic ibis: str. 50 5. . divinám maiestatem — dominm maiestatis.
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Rogo petatis dominm regem, quod viaticum meum cui legavi,

eum possim dare. Pallium et tunicam recipiant tales, quales deus novit.

Mgro Martino deberet dari pro memoria.

Fragmenty tyto vztahují se k poslední vli Husov. Listem, kterýž

poátkem íjna r. 1414 odevzdal mistru Martinovi ^) s podmínkou, aby

ho neotevel, dokud nepijde zpráva, že jest mrtev, uinil Hus poízení

o šatstvu, jež zanechal v Praze ; dodaten listem dne 29. ervna 1415 2)

naídil, aby kožíšek dostal na památku Petr. O knihách, jež ml
v Praze, poslední vle jeho neznáme. Píše sice Petrovi z Mladenovic, ^)

aby s knihami naložili, jak psal mistru Martinovi, ale v listu 73, *)

na njž Novotný vztahuje tato sláva, &) napomíná Hus pouze k opatrnosti

ty, kdo knihy jeho mají nebo budou míti. '-') Toho listu se tedy ne-

mohou týkati slova Husova. List Husv, jímž rozhodl o své knihovn

v Praze, je ztracen, a jak si rozdlili pátelé jeho knihy,

nevíme. Mladenovic dostal nepochybn nkolik svazk Vikleíových

spis, jež mu mistr slíbil.

V našich úryvcích projevuje Hus starost o svj „viaticus".

Není ani dosti jisto, co tím slovem míní. Z výklad Du Cangeových

nehodí se sem žádný. Nejspíše jest jím rozumti breviá. '^j V prvém

zlomku Hus neví ješt, co s ním uiniti. Tím se úryvek onen hlásí

ped hst 62, v nmž Hus již praví, že odkázal „viaticus" mistru

Martinovi. Mohla by tedy tato vta zstati v list 67, kterýž Novotný-

správn datuje 9. ervna.

V druhém úryvku prosí Hus pátele v Kostnici, aby požádali

krále, by mohl „viaticus'* dáti, komu jej odkázal. Již se tedy rozhodl,

M Doc. . 38 p. 74, Novotný . 4tí.

•') Doc. 6. 91 p. 147, Novotný . 96.

^) Doc. . 62 p. 104, Novotný . 77.

*) Doc. p. 119 n., Novotný 6. 70.

') L. c. str. 71.

*) V list má býti »qui babet* místo »quis habet.

') Tak soudil již Hanuš v Sitz. Ber. Prag 1864 str. 141—143. Erben Spisy

Hus III 345 vykládá je bud o deníku, do nhož Hus zapisoval, co se mu na cest

do Kostnice i v Kostnici kdy pihodilo, anebo o breviái. Novotný 1. c. 79 pozn. 1,

mluví jen o knize. Že se používalo skuten slova íviaticus« o breviái, patrno z poznámky

písaovy v ruk. praž. univ. I F 6, v nmž jest »breviarium secundum rubricam Prag.« •

Pro senibus, Christe, sit nempe viaticus iste

scriptus non cist, plures testantur ariste,

ad tempus strictura curatus per Benedictum.

Tomu nasvduje také, co sdluje Mladenovic v Doc. 252, že totiž Husovi, když byl

Y paláci papežov zadržen, donesl tam on pláš a »viaticus«.
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a slova tato jsou tudíž jist psána pozdji než vta pedchozí Ale

otáska je, zda ped listem G2 nebo po nm. List ten klade Novotný

za list 73 a datuje jej „po 16 ervnu". Ale dvod jeho jest, jak již

bylo eeno, naplatný. ^) List ten, mající ráz závti, mže býti psán

pozdji, snad krátce ped 6. ervencem. 2) A náš kus není ho asi dalek,

snad jest o njaký den starší. Vždy v nm mluví Hus o své tunice

a plášti, šatech to, jež ml v Kostnici, že neví, komu pipadnou, ale

že by mly býti dány také mistru Martinovi na památku. Cekaje tedy

již jist smrt, žádá pán}^ za pímluvu u Sigmunda, aby mohl dáti

breviá Martinovi, a nevda ješt, zda zakroili nebo slíbil-li Sigmund,

píše Mladenovicovi: „viaticus, quem M. Martino legaveram, nescio cui

cedet." Byla-li ta žádost od Husa poslána pátelm o sob nebo ve

spojení 8 njakým listem, nelze íci ; s nkterým ze známých list

nelze jí ani s pibližnou jistotou spojiti.

Pání Husovu nebylo v^^hovno. Mistr Martin jebo breviáe ne-

dostal. Po smrti Husov vyprosil si jej falckrab rýnský a da-

roval jej klášteru Ingelheimskéra u. O tom se dovídáme z lístku

v rukopise univ. praž. I G 1 1 a) mezi fol. 104 a 105, kde jest opsána

noticka, již prý Hus vlastní rukou napsal „in viatico suo, quem ad

peticionem palatinus consecutus est et donavit monasterio in Ingelheim." ^)

*

V Palcových láncích (Doc. 204—224) mly by glossy,

jež Palacký má v textu v hranatých závorkách, býti tištny bu mezi

ádky nebo pod árou ke slovu, k nmuž patí. Že jsou Husovy, o tom

není pochybnosti, tebas jich není v rukopise vid. dv. 4511. V kod.
univ. pražské IV F 25 fol. lS7a—197a jest jich o nkolik více.

•) Na to správn upozoruje A Balí v inaugurální dissertaei Sigmund und Hus

Freiburg i. B. 1912 str. í)7. Ilall pokouší se v III. pídavku dissertace seaditi chrono-

logicky listy Husovy z vzení v Kostnici a piijíoiá tu až na nepatrné odchylky výsledky

práce Novotného, jež ml tíryvkovit peloženy od F. Bartoše. VážnjSí odchylka

jest jen pi listu 65, jejž Novotný klade na 5. ervence, Halí pak, a možnosti nepopírá,

chce jej pro mnohé vzpomínky z veejných slySení míti díve. List pak 62 posunuje

zase Halí až na 5. ervenec, protože má ráz závti. Proti tomu bylo by lze namítnouti,

že Hus dne 24. ervna na otázku, má-li jaké knihy, odpovdl íáporn. Než i ta

námitka padá, bží-li o breviá. Na ten nemyslili, kdo se ptali po knihách, a toho

nechtli knzi vzíti.

') Ve vt »cum audivero formani* znamená forma poslední formuli odvolací,

jež byla Husovi pedložena 5. ervence.

») Truhlá, Kat.\log I. Vn Cf. Hanuí v Sitz. Ber. Prag 1864: I 141.
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Tak pi 51. 33 jest glossa, jíž se snaží Hus ospravedlniti svou nauku

o dobrých skutcích konaných ve smrtelném híchu, také Gersonem
censurcvanou, ale dokazuje jenom, jak málo ujasnné jsou tu jeho pojmy:

Cum homo est extra caritatem, eisi fidem habeat injormem sine

operibus caritatis, illa morlua est ; et ergo opera existeniis in mortali,

eciam de genere bona, videntur mortua, donec vivificeniur per graciam.

A pi i. 40 má v. Fateor me restitisse buUis : senciens totam

intencionem dicte bulle ex malá radíce contra caritatem'^) fundamen-

talem ecclesie procedere ex pessima cupiditate, quam hodie hoc con-

cilium experitur et necessitaiur plus quam ego condempnare.

Zprávy o snmu, poslané z Kostnice do ech, 2) nutno doplniti

kusem z vid. d v, kod. 4902 na fol. 92b. Je to patrn zlomek delší

njaké relace, poslané kapitule pražské. Zmiuje se o Husových

audiencích a praví, že jest Hus již úpln odsouzen. Oznamuje slova,

jež ke kardinálm po tetí audienci pronesl král a vyslovuje domnní,

že již v pondlí bude slyšení rozhodné. Podobá se, že zpráva jest

psána asi v úter^^ po tetím slyšení a že pondlkem rozumí zpravodaj

17. erven. V sezení*) dne 18. ervna bylo skuten znovu jednáno

o vci Husov, ale teny pouze a schváleny pesn formulované lánky

z Husova spisu ^de ecclesia" a lánky dosvdené svdky. *) Hus

v tom shromáždní vyslýchán nebyl ; lánky byly mu dány do vzení

a on k nim pipojil glossy. Co rozumí pisatel exempláem, jehož od

kanovníka nemohl dostati, není jasno. Snad také artikule.

Zpráva zní

:

Item de Hussone, quia ipse fuerat examinatus vid. fer. 4tá V.

publice fer. 6ta ^) coram secularibus et spiritualibus rege eciam presi-

dente et est in toto condempnatus. Inter celera collo quenlibus quibusdam

cum rege, quid sint facturi cum istis duobus hereticis, rex dixit:

j.Unum deuorabimus, alium comburemus". Post iíerum rex dixit:

•) Cf. Husovy spisy proti bulle odpustkové v mých Textech II. 4, a kritiku

Jakoubkovu tamže II. 3.

') Doc. 538, 541—543, 545 n., 546 d., 559—561.
s) Hardt se o této kongregaci nezmiuje.

*) Doc. 233 : Articuli lecti contra doctrinam et persouam Joannis Hus die Martis

i. e. feria 3. post Viti XVIII mensis Junii in eongregatione pul)lica et traditi notario.

') Chybn místo fer IV. Ví. sabb.
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„Faciatis finem eciam cum Jeronlmo anie recessum meum. Sed ille

est fatuus, illum una hora expedieíis". ') Et spero, quod dabitur sibi

jer. 2. audiencia cum condempnacione plena.

Scripium festinanter, quod exemplár ab eodem canonico non

habui, sed proprie conaui uolens vos commonere.

*

V rukopise Vyšnobrodském . 83 jest na fol. 12b— 14a

List Kišanv Pálovi a Pálova o d p o v ve znni správ-

njším a úplnjším než v Doc. 669—673 a v listu Palcov jest ^) plus,

pro Pálce píznaoá

:

Nec de hoc dominm Regem habeo inculpare, quia scio et vera-

citer scio, quod ex se nullatenus hec admitteret, nisi per vos et vestros

complices instigatus. Suam Serenitatem in concilio et ubique terrarum

de violenciis illatis clero instanter excusabo et excusabo non he-

sitans. Sicut de voluntate Regis et subcamercii in locum meum do-

minm Petrm, quondam seruitorem Mgri Stanislai pro uicegerente

usque ad adventm meum nulla habita auctoritate canonica consti-

tuistis: i ta si optabatis ...

Nkolik tch píklad, tuším, staí, aby odvodnilo volání po

novýcli Dokumentech.

') Cf. Mladen. v Doc. 314 n.

*) Doc. 672 13. . za »contradicunt«.

J
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Budoucnost ethnologie náboženské.
Kef. Alois Špaek.

V universitních místnostech Arenbergova Institutu v belgické

Lovani (Louvain, Loewen) konal se minulé prázdniny (od 27. srpna do

4. záí) mezinárodní kongres náboženské ethnologie.

Dle obšírné zprávy E. Remyho ^) podnt k poádání kongresu

vyšel spolen od vynikajícího ethnologa rakouského P. Schmidta,

vrchního redaktora revue „Anthropos", a od P. Bouviera, professora

v Hastingsu. Oba dva vidli ten zmatek, jejž v djinách náboženstev

zpsobily fantastické theorie školy evoluní, a boln pociovali nebez-

peenství, do kterého bylo podobnými theoriemi uvádno náboženské

pesvdení vících ; i umínili si uiniti rozhodný krok, aby tuto vdu
vymanili z výstedního subjektivismu, do nhož zabedla. Byli tedy

pedevším inspirováni myšlenkou náboženské obrany, k níž pipojili

pevnou vli, uplatniti se positivními pracemi a zaujmouti takto posici

mezi pracovníky na poli náboženské ethnologie. Aby mohli zdárn ve

své práci postupovati, pokládali i P. Schmidt i P. Bouvier za výhodné,

použiti souinosti katolických missioná, rozptýlených mezi národy

necivilisovanými; nebo jak k vyvrácení fatastických synthes, tak

k vybudování konstrukcí objektivních a trvalých potebuje ethnologie

pedevším dlouhé ady pozorování vdecky konaných a raethodicky

popsaných. A žádný initel, žádný badatel jich nemže podati tak jako

misaioná, jenž žije mezi divochy, mluví jejich jazykem, zná jejich

myšlení a cítní a tší se jfcjich dve. Jenže v oboru náboženské

ethnologie nelze konati pozorování improvisan
;

je tu teba pípravy,

která by vedle nutné orientace v dotených otázkách skýtala nkolik

kritických zásad a uritý poet praktických pravidel. Nejsou to poža-

davky malé. Le P. Schmidt a jeho spolupracovníci vyhovli jim

s takovým dvtipem a bystrostí, jakou mže projeviti jen silný, rázovitý

duch, v práci vdecké vyškolený. Sestavili program o dvou ástech,

z nichž první, všeobecná, byla vnována všeobecným pojmm ná-

boženské ethnologie, druhá ást, speciální, pojednávala o totemismu,

o náboženstvích annamských, o ethnologii australské a africké. Pi
každé z tchto ástí lze znamenati trojí adu kurs, systém to známý

*) Revue histoire ecclésiastique, XlIIe année Nr. 4.
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z organisace universitních studií v Nmecku, který smuje k vše-

strannému vzdlání studujících. Z 36 hodin kursovních jedn}^ byly

vnovány pouení zvláš o látkách ethnologickýcb, v jiných hodinách

se soustavn vykládala pravidla kritiky a posléze ostatní hodiny byly

zabrány opravdovými kursy praktickými.

Pro svj velkolepý program dovedl P. Schmidt sestaviti elitní

professorský sbor z vybraných specialist z Nmecka, Rakouska,

Francie, HoUandska a Belgie. Kongres ml a bude mívat ráz mezi-

národní ; hlavním jazykem jest jazyk zem, v níž se sjezd koná, le

pípustný jsou i jiné jazyky, jako také skuten se konalo nkolik

pednášek v jazyku nmeckém. Pro úspch tak pronikavý, jaký ml
loský kongres, usneseno, že i letos se bude poádati v Lovani. Ze

nová tato instituce vyhovuje poteb skutené a živ cítné, k tomu

poukazuje nejen úinná píze rektora university Mgra Ladeuze a

protektorát kard. Merciera, nýbrž zejména úast zástupc 18 ád
missíonáských, jichž asi sto navštvovalo pednášky po celý tj^den

se zájmem den ode dne se stupujícím. Výtení missionái P. Colle

a P. Clercq, nyní professoi v koloniálních školách francouzských,

vyjádili se o kursech : ,,0 jinak b3'li bychom si poínali za svých

dlouholetých missií v Kongu, kdybychom bývali vdli to, co se nám

tu práv pednáší."

Jména professorv a látky probírané : Schmidt: O studiu

ethnologie. Mythologie astrální. Totemismus australský a obecné pojmy.

Ethnologie a náboženstva v Austrálii. Ethnologie a náboženstva africká.

— Pinard: Studium náboženstev. — Van Grinneken: Fakta

linguistická. — Bros: Animísmus a manismus. — Stratmann a

Hestermann: Hmotná kultura národ necivilisovaných. — B o u v i e r

:

Magie a magismus, — Leroy: Bytost nejvyšší. — De Grand-
maison: Kult spoleenský. Osobní zbožnost. — Lemonnyer:
Morálka. Život posmrtný. — Schrynen: Sociologie. — De Jonghe:
Totemismus americký. Ethnologie africká. — Trii les: Sociologická

pozorování. Totemismus africký. — Cap ar t: Totemismus v Egypt.

De Clercq: Pozorování náboženská. Náboženství annamská.

Z theoretických kurs k nejvýznamnjším náležel kurs P. Schniidta,

v nmž promlouval o studiu ethnologie. Poal historií této vdy. Není

tomu dávno, co pestala býti ethnologie považována za souástku jiných

vd, zejména zempisu, a stala se vdou autonomní. Nabyla dokonce

nad oekávání nemalé dležitosti od té chvíle, co uenci pronesli

mínní — pijaté možná s ukvapeností — že civilisace divoch, jsouc
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konservatívnjší, uchováv^á 3 malými snad zmnami stopy civilisace

prvotní. Ihned vyslovili nadji — dle jiných utopickou — že se jim

podaí na základ studia národ necivilisovaných zrekonstruovat mi-

nulost pokolení lidského, zahalenou mlhami pedhistorie. Le brzy se

ukázalo, že vším tím nápadným snažením a všemi svými pokus}^

v oboru náboženské ethnologie smovali k jiné vci než k prostému

ešení problému historického, že totiž si slibovali rozešili ve smyslu

záporném íilosolickou otázku o pravdivosti zjeveného náboženství.

Theorie tyto jak dumýšlivé tak fantastické nezstaly na dlouho pouze

v ueneckých pracovnách ; záhy se dostaly do popularisaních revuí

a odtud pronikly i do denního tisku. A tím se již ukázal až píliš

makav úel onch theorií..

Avšak vedle této Iživdy, v níž vládnou aprioi ismus a subjekti-

vismus, poíná vyrstati ethnologie poctivá, která chce konstruovati

vdu objektivní, nepijímajíc jiného svtla než svtlo fakt. Po usilovném

snažení uenc, jako Graebnera a P. Schmidta, ethnologie poíná za-

bírati místo mezi vdami djepisnými. Jako djepis, zrovna tak i ethno-

logie má svoje archivy, které nejprve, pede vší jinou prací nutno pe-

hledati a nalezené výsledky uveejniti. Le archivy ethnologickjmii jsou

lidské dokumenty z kovin, lesv a chatrí, v nichž žijí národové ne-

civilisovaní. Tyto živé dokumenty musí býti pedevším známy a uencm
pístupny. Archiváem ethnologie jest vbec každý badatel, jen když

jest náležit vzdlán za tím úelem, aby mohl konati pesná pozorování.

Když pak bude uveejnn obsah tchto živých archiv, tu ethnologie

z nasbíraného materiálu prostuduje fakta, je roztídí a methodou in-

dukní bude provádt nová a nová generalisování. aby objevila neznámé

zákony morálního a intellektualniho vývoje lidstva. Djepis nepostupuje

jinak. Jenže pracuje dle doklad psaných a jest veden bezpen údaji

chronologickými, kdežto ethnologie musí chronologii teprve hledati v té

neurovnané hromad lidských dokument, jež jsou jí podávány všechny

najednou, a pece podle svého pvodu mohou býti snad v uritých

intervalech rozestaveny po celém období pedhistorickém. A pokud by

nebylo tchto známek chronologických, potud by ethnologie tápala

v temnotách. Než bohudík, po úžasné práci pozorného a houževnatého

bádání poínají v tomto zmateném chaosu dokument rozpoznávati

nkteré známky, jež by mohly vésti k pibližné chronologii. Jednou

z nich jsou kulturní vrstvy a cykly Graebner-Schmidtovy. Z toho lze

jasn vidti, že z historických disciplin zstane ethnologie, zvlášt v á-^ti

konstruktivní, odvtvím nejnesnadnjším. Tolik o pednášce P. Schmidta.
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Také pednáška P. Pinarda „Studium náboženstev" vynikala

systematickým zpracováním a všestranným vyerpáním látky. Rovnž

posléze ob shora zmínné pednášky P. De Grandmaison poukazovaly

na myslitele, jenž asto se noí do nejhlubších spekulací náboženských.

V nich znamenitý theolog tém hrav, prostedky jednoduchými vy-

vozuje kritická pravidla, dle nichž bez úzkoprsosti se mají posuzovati

projevy kultu spoleenského a osobního.

V kursech praktických byl podáván návod, kterak konati pozo-

rování. Pi své pednášce o pozorováních linguistických ml u sebe

P. Nekes negra z Kamerunu k pokusm.

Všechny pednášky souhlasn vedly k poznání, že z tch tí

etap, jimiž jest ethnologii projíti — popisné, konstruktivní a spekula-

tivní — nalézá se tato vda takoka vesms v period popisné. Ovšem

je teba smovati k synthesám : avšak prozatím jsou tém všechny

pedasný, nejprve je sbírati fakta. Pednášející používali napoád

tónu klidného : žádná apologie, žádná polemika, pouze kritika. Z jejich

tváí vyzaovala vdecká poctivost, jíž hypnotisovali i své posluchastvo.

Jediné pání plnilo srdce professorv i poslucha- missioná, pání pro-

spti pravé vd. A bylo opravdovou radostí poslouchati ty hrdinné

duše missioná, s jakou láskyplnou úctou mluvili o divokj-ch národech,

jak pi každé vhodné píležitosti poukazovali na vše, co bylo dobrého

v jejich morálce, na každou tu jiskru boží, doutnající v popele jejich

divošského života, eeno po dostojevsku. Tito rekové evangelia do-

vedou se svou pevnou vírou a apoštolskou horlivostí slouiti porozumní

pro vyšší zájem, jež budí trosky starých vr lidstva, dochované v ná-

boženský-ch obadech národ necivilisovanýcb.

Bylo by zatím pedasno mluviti o výsledcích, kterých se asi

dopracuje tato nová instituce, le není neoprávnno chovati k ní velké

nadje. Mezinárodní souinnost, které se marn na vládách dožadoval

kongres v Monsu r. 1905, máme nyní uskutennu; a jejími initeli

jsou pracovníci ceny nevyrovnatelné. Dle themat loských pednášek

bude se nejdíve pracovati o ethnologii australské a zvlášt o ethno-

logii africké. Pítomn3'm missionáum byl dán dtklivý pokyn, aby

konali pozorování na trpaslících všude, kde se s nimi setkají, jakož

i o hámitské civilisaci východoafrických Gallv a jiných národ jim

píbuzných. P. Schmidt navrhl, aby se poídila úplná bibliografie ne-

civilisované Afriky, jakož i dále encyklopedie všech afrických ná-

boženstev
;

práce by se rozdlila mezi rzné kongregace. Mimo t©
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bylo s drazem upozorováno na povsti a legendy. Až bude nasbí-

rána hojnost objektivních pozorování, pak kritika pronikne hloubji a

rozhodnéji do zarostlého lesa ethnologie evoluní. Pak ponenáhlu vy-

mizejí ty báchoikovité dohady, nebo aspo budou se konat opatrnji.

To vše bude jen na prospch ethnologii, která už nadobro pestane

býti chaosem poznatk ve služb fantasie. A bude to i v zájmu

vdy vbec.

Hlídka. 26
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Dr. Esser und Dr. Maiisbach. Religion — Christeutum — Kirche.
11. sv. Str. 500, c. 4-80 K. III. sv. Str. 392, cena 4-80 K. 1913.

Kosel, Kempten.

V druhém svazku této apologie kesanství, jež prozatím jest

nejlepší svého druhu, probírá Tillmann, soukromý docent v Bonnu,
prameny, z kterých se o život Kristov dovídáme. Naped
píše o dokumentech raimobiblických, pak o biblických a dokazuje jejich

historickou cenu. Správn se podotýká, že kritika, která vychází z ne-

oprávnných pedsudk, že nadpirozené nemže v fiirozený svt za-

sahovat, nikdy nemže s jistotou rozsoudit, co je<t historickým a co

nehistorickým. etnými dkazy se dokládá, že evcingelia jsou zcela

vrohodnými prameny a že to, co víme o Kristu, spoívá na pevném,
nerozborném podklad. — Druhé pojednání — Kristus, božský
uitel lidstva — je asovou apologií božství Kristova. Nestrannému
pozorovateli, dí Esser, jeví se Kristus jako nejvtší genius a nejsvtjší
osoba lidstva. Mezi ním a všemi ostatními zeje nepeklenutelná propast.

Racionalistická theologie, která zásadn vše nadpirozené v djinách
zamítá a Krista Synem božím uznat nechce, zapádá se stále do vtších
a vtších sofismat. Kristus jest jí a zstane navždy vným problémem.
Záhadou jest jí božské vdomí Kristovo; záhadou jest jí pramen ori-

ginelního uení Kristova a nepopiratelný vliv jeho na lidstvo. Krátko-
zraká kritika njaký as namítala, že božství Kristovo nemá v Bibli

žádného podkladu ; enthusiasm první obce kesanské prý postavil za-

kladatele kesanství na tak vysoký stupe. Naproti tomu dokazuje
Esser, že koenem této víry jest Kristovo božské sebevdomí samo,
což všichni evangelisté potvrzují. Mezi synoptiky a sv. Janem není

v té píin žádné disharmonie. Všechny námitky proti zmrtvýchvstání
Pán se se stanoviska pesné kritiky zamítají jako bezpodstatné. —
Nejvtší údiv budí svatý život Kristv. V niem nepodléhal vlivu svého
okolí; na jeho ideálech nenacházíme žádného národního zabarvení, hodí

se pro všechny národy, pro všechny vky a mají cenu nepomíjející.

Každ}'' i sebe vtší genius podlehl aspo v nem svému prostedí a

pedsudkm, v nichž vyrostl; Kristus však nejen že jim nepodlehl,

vypovdl jim úpln sám rozhodný boj. Esser koní svou práci slovy:

„Jesus Christus ist das tiefste geistige Prinzip der Menschheit, das
tiefste Thema der Weltgeschichte. Die Jahrhunderte sind an ihra voriiber-

gegangen mit ihrer Liebe und ihrem Widerspruch, ihren Fragen und
Problemen, ihren Errungenschaíten und Niederlagen, und est ist, als

ob jedem Jahrhundert vom Lenker der Geschichte die Aufgabe gesetzt

sei, vor seinem ewigen Thron sich zu verneigen und ihm zazurufen

:

Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. „Einer ist euer
Lehrer, Christus."
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V tetím pojednání dokazuje Dunin-Borkowski, že Církev je
dílem Kristovým, ureným pro všechny, primát že jest božskou
institucí a pro udržení jednoty v církvi nezbytnou. Vi tm, kteí
namítají, že mezi pracírkví a církví nynjší jest veliký a to prý pod-
statný rozdíl, cituje Harnacka, v té píin zajisté nestranného soudce,

který praví, že mezi katolicismem a církví prvního a druhého století

jest v nejzákladnjších bodech úplná shoda.

V tetím svazku dokazuje Kirsch, že církevní djiny samv
jsou svdectvím vyššího poslání Církve. V pedmluv dí

autor, že objektivnímu kritiku, který initele djin a jich úinky do-
vede správn ocenit, se pi studiu mmulosti církevní vnucuje pesvd-
ení : Zde ist pirozené síly k dostatenému vysvtlení zjevu nestaí.

V první kapitole Kirsch kreslí nám úporný boj proti kesansví se

strany pohanstva, jež se všemožn namáhalo, aby kestanství vyhladilo.

Svými mravními ideály vynutil si kesanský svt úctu i od nejvtších
svých nepátel a to v dob všeobecného úpadku mravního. V kapitole

o vývoji církevního uení zdrazuje se organický vývoj a upozoruje
se, jak asto bylo nebezpeí, že se i církev snadno dá zlákat nepravou
vdou na cestu zhoubnou a peruší vývoj organický. Ani u vd pro-

fáních ani u vtšiny sekt nekatolických hlavn evangelických nedá se

o vývoji organickém mluvit ; bouraly se základy, stavlo se znovu a
následující generace dlala totéž. — Skvlou apologií jest kapitola

Církev matka svatých. „Nikde nejeví se nadpirozený prvek —
vítzná mravní síla církve v tak jasném svtle jako v život svatých."

Pravá civilisace má svj základ v zásadách kesanských. „Co se mo-
derní kulturou rozumí, civilisovalo skuten nkterý národ? Nemžeme
z jednotlivých zjev života moderních národ poznat, co by se stalo

se skutenou civilisací, kdjby protikesanská kultura se stala všeobecnou
v život lidském'?... Byl by to úpadek do barbarství" (str. 70). —
Ješt cennjší ástí díla jest práce Mausbachova Církev a moderní
kultura, v níž se nejakutnjší problémy probírají. Naped osvtluje
se pojem kultury a zamítají se nepravé kulturní snahy, protože by
byly hrobem pravého vzdlání. Co se již lidstvu doporuovalo jako
jistá cesta k vyšším metám ! Jakého zklamání by se svt byl dokal,
kdyby se rznými moderními proroky byl dal zlákat. Foerster se táže:

„Nejsou emancipované moderní spisy o základech života a kultury
v pevážné vtšin opravdu smutným úpadkem v prastaré bludy a
omezenosti?" (Str. 229.) Kam až dospli nkteí individualisté se svým
pepjatým kultem osobnosti? Zcela vážn žádali mnozí, že pravá osobnost
nesmí žádných norem nad sebou uznat, každu autoritou že má po-
hrdnout a za naprosté svobody svým vlastním zákonem že se má vy-
víjet. Osobnost bez pevných mravních zásad jest loutkou svých oka-
mžikových nápad. Moderní ethika jest naprosto neschopna, aby nám
vytvoila ideál pravé osobnosti a pro nadchla, nebo upadla do hotové
anarchie. Odkazovat v té píin jednotlivce jenom na sebe, je zhoubná
rada. Nedokazují nám djiny myšlení až píliš jasn, že lidský duch
-a hlavn duch jednotlivcv že není mrou všech vcí. „Obschon im

26*
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tiefsten Grunde wabrheitsformio:, ist er doch in seiner Entfaliung iir-

tumsfahjg" (str. 263). „Est ist eine Entwíirdigung der Religion, jedem

einzelnea es uberlassen zu woUeu, wie er sich seineu Golt vorstellt

und „aus dera Innern scbaffi" ; es ist eine Beleidigung der FrOmmigkeit

sie aus dera Tempel der Menschheit zu vertreiben und ins Karamerlein

individueller Meinung und Empfindung zu vertreiben" (str. 279). Církev

zstane i nadále základera pravé vzdlanosti a lidstvo na zvstí svedené

po mnohých bludných cestách bude hledati pravdu tam, kde ji jediné

najíti lze, v Církvi. Dr. J. Vrchocecký.

William M. Dougall, Body and Mind. V Londýn 1912. Sir. 379.

KnibaDougallovaznaí naprosté pekonání dnešní psychofobie

a návrat k dávné hypothese duše. Stracb ped duší dosti brzo

se v psychologii pežil. A zajímavo je, že práv fysio-psycho-
logové první poali boj proti psychologii bez duše. U nás je to

fysiolog Fr. Mareš, v Anglii vedle Dougalla hlavn James Ward
(Cambridge) a Stont (St. Andrews) — nejvýznanjší to psychologové

V souasné Anglii.

V knize své „Body and Min' studuje autor problém vztahu
duše k tlu ve vývoji historickém a na základ historie

i nejnovjších výzltumU zkušenostních dochází k výsledku, že dávná

hypothesa duše je pece jen nejlepší a nejsnazší k vy-
svtlení a pochopení všech zjev psychických. Kniha

rozdlena jest na 26 kapitul. Prvá sleduje vývoj pojmu duše z ani-

mismu a primitivního anthropomoríisrau rozebírajíc hlavn djiny pojmu

duše ve lilosofii ecké*, druhá sleduje duši ve filosotii stedovké, tetí

za renaissance, tvrtá ve století XVIÍI., kde všíiuá si zvlášt vzniku

psychologického materialismu. Hlava pátá rozebírá proudy íilosolické

století XVlII.j vlivy filosoíie Lockeovy a Humovy a kriticismu Kantova.

Dalších pt kapitol líí v historickém postupu vznik i.ámitek

proti substanci duše. Líí nauku o zachování energie v psychologii,

psychologický associanism, biologický evolucionism a posléze monism.

Hlavou jedenáctou poíná autor kriticky rozebírati hlavní proudy
dnešní psychologie: epiíenomenalisn, psychofysický parallelism,

parallelism fecomenistický a psychologický monism. Nepovšimnut zstává
materialism, jakožto nauka zcela nevdecká.

Materialismu velmi blízek jest epifenomenalism ;
záleží v domnnce,

že vesmír je systém íýsicko-chemických energií, jež j^ou v hierarchickém

ádu; nejvýše jsou a neslcžiijsí processy p->ycbické, jež se pipínají

a provázejí processy fysiologicko fysické ; závisejí od nich, ale jsou bez

vlivu na n. — Psychofysický parallelism jest naproti tomu nauka, jež

vyluuje kausalní vztah mezi obma sériemi fakt:
psychických a fysických, uznávajíc pouhé souadní. Theorie má dvé

formy: Prvá tvrdí, že pouze processy mozkové jsou provázeny pro-

cessy psychickými; druhá uznává, že všecky fysické processy mají

psychické piúvodce. Ti pak. již nespokojují se pouhým provázením zjev,-;!
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nýbrž hledají také píiny a dvody toho, tvrdí bu, že process}^

psychické a fysické jsou pouze dvojí zpsob projevování innosti
neznán^é nám substance, nebo se domnívají, že vdomí jest jediná
realita a že svt je formou, v níž látka je pouze stínem ducha (Paulsen,

Wundt, Ward, Strong a j.)- V dalším ukazuje autor, kterak pechod
z epifenomenalismu k této poslední theorii jest naprosto nutný a kterak
monism této formy bu nieho nerozeší nebo, rozeší-li nco, vede
k theorii, již autor nazývá anim ismem neboli hypothesou vzá-
jemného psobení mezi duší a tlem. Dokazuje to expe-
rimentáln, stranou ovšem nechávaje otázku po pirozenosti duše.

Námitky proti svému animismu pevádí na nesprávné pojetí onoho vzá-
jemného vztahu a psobení duše a tla. Z fakta, že parallelism není

s to, aby jistá fakta rozešil, jež však dávno eší animism, usuzuje
autor správnost své theorie.

W. M. Dougall konal za tím úelem etné speciální studie a pokusy,
z nichž odvozuje: a) že v pípadu simultáníeh podnt smyslových
nutno pipustiti jakési sensorium, jakési fysické splynutí effekt pi
jediném aktu psychickém ; b) že processy psychické nedají se prost
penésti na fysické (smyslové), ježto nemají, jak dokazují nejjednodušší
pokusy, fysiologického spoje ; c) že síla vnm nemá vbec fysiologických

korrelát ; d) že by parallelism nutn musil obsahovati fakt, jako by
každý stav duševní byl popsatelný v terminech fysický^ch.

Na základ etných tchto pozorování, jež ovšem jen letmo mohl
jsem naznaiti, uzavírá autor, že pípustná jest jedin theorie psycko-
vitalistická, jež všecka fakta mže dostaten vysvtliti, jež srovnává
se i s vírou v osobní nesmrtelnost. Animismus Dougallv srovná prý
se také s každou raetafysikou, vyjma materialistickou, již naprosto,
jako nevdeckou, odmítá. Jak pipomenul jsem výše, je spis Dongallv
dležitým dokumentem obratu k lepšímu i v nynjší ps3'chologii.

Dr. Jos Kratochvil.

Dr. Jan Krejí: Richard Wagner jako filosof a básník, Nákl.
Josefa Pelcla v Praze 1913. Str. 25 G.

Nadpisem thema spisu pesn vyteno. Odezíraje cd prkopné
innosti hudební chce obírati se Wagnerem pouze jako filosofem a
básníkem, hlavn ovšem básníkem vlastních oper. Dat o životní filosofii

W. — sy9tema4ikem nechtl býti — máme dost v jeho vlastních
spisech, jež arci ne vždy píjemn se tou a jako u každého revolucionáe
hojn konfusnosti obsahují; feuerbachovina jej nadobro zaujala, akoli
domníval se, že samovolný vývoj myšlení jeho sblížil jej se Schopen-
hauerem a Nietzschem. Ze jeho mocná tvoivá touha a skutená tvorba
nebyla práv vrnou illustrací neganí theorie Schopenhauerovy, to mu
na štstí nevadilo

; byl spokojen, že našel píbuzné ohlasy pessimismu,
jeranž se vždy znova poddával, a citov, ne logicky s ním spíznné
altruistické sympathie. Tres filosofie W. vidí p. spis. v ideálu všelidství.
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Vyložiti" filosoficky také básn neboli libretta Wagnerova není už

tak snadno. P. spis. se o to poctiv pokusil, snaže se proukázati

v peumlé spleti jejich jak skladatelovy, tak peiaté prvky iiteraturní

a vzájemné psobení jejich. Kritika jeho má za dokázáno, že W. jest

vynikajícím básníkem, což, jak víme, není vbec uznáváno. Urputný
boj o „Gesammtkunstvverk" neb}^! a není pouze bojem theoretickým

o revoluní novotu, aspo ne vzhledem ke skladbám Wagnerovjra,
jemuž pece jenom nepodailo se pesvditi skutkem svt, že isté

poesii nevede se stejn dobe, ba i lépe mimo ono objetí. Ale to velikosti

Wagnerov nieho neubírá, že svoji mluvu až k takové výraznosti

zvuku dovedl vyšlehati, že umní básnické pod ní div už neumdlévalo.

Spis povstal prý z pednášek universitní extense ; vdeckého,
literárn historického apparátu zaznamenáno pebohat. Obraz Wagnerv
v celkových rysech již asi dokreslen; nejnovjší publikace (na p. listy

Herweghovy) pramálo na nm mní, akoli nové zajímavé drobnosti

pinášejí. Soukromý život a dvojí satek W. p. spis. jako celou innost
vyliuje dle zvyku velmi blahovoln, nezdrazuje ani tolik nmeckého
rázu W. naproti všelidství, jak nmetí posuzovatelé, a to právem iní.

Floskule, jako „katolicky frivolní" (str. 67) a pod., zapáchají

sice „sekní" vní eské filosofické fakulty, ale nejsou proto pranic

vdetjší ani vkusnjší.

Dr. Josef Samsoiir : Církevní djiny obecné. Xakl. V. Kotrba v Praze

1913. Str. 1259. C. 13-20 K. Vzdlávací knihovna katolická, sv. 44.

Dílo toto náleží k onm, jimiž v3^davatelstvo „Vzdlávací knih.

kat." nejvíce tenástvu se zavdilo a naléhavé poteb vyhovlo.
Nemli jsme dosud spisu o djinách církevních, jenž by jednak vdeckým
požadavkm vyhovoval, jednak každému, i prmrnému tenái správného
a snadno pístupného pouení poskytoval. Dle obvyklého schémata
dlí p. spisovatel látku svou v jednotlivých dobách dle povahy jejich

v V

—

VI hlav, kde probírá pedevším zevnjší osudy Církve (šíení,

útoky, pomr ke státm a pod.), pak vývoj naukový, kázeský, boho-
služebný, konen vdu a umní církevní. Probrány djiny až do
nejnovjší doby, což obzvlášt chvály hodno z té píiny, jelikož dána
tím tenái možnost orientovati se v nynjších otázkách církevních a
církevnopolitických ; ba vznikne asi pání, aby práv poslední partie

o nás i jinovrcích byly dopadly ponkud obšírnji. Zvlášt vyteno
býti zasluhuje, že údajm literaturním náležitá pée vnována. O jedno-

tlivostech pi spise tak rozsáhlém a pi látce na sporné stránky tak

bohaté nelze tu ovšem do podrobná jednati
;

jiný úsudek, v einž
ostatn p. spis. celkem jest velice umírnný, mže tu a tam býti od-

chylný, aniž možno mluviti o nesprávnosti. Velepilný p. spis., jemuž
nyní choroba na as péro z ruky vzala, vykonal spisem tímto pro nás

dílo cenné a záslužné.
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Matka Boží v eské poesii. Výbor umlých a národních básní

o matce Boží. Uspoádal Josef Vévoda, redaktor Našeho Domova.
Olomouc 1913. Str. 315. Cena 2-20 K.

Jak nžná a líbezná jest úcta mariánská, tak chudiká jest vlastn
myšlenková i skutková kostra její, pokud nám pístupna. Evangelium
nepostavilo Bohorodiky v popedí svých zpráv o díle spásy, aniž máme
odjinud spolehlivých o ní zpráv. Sktené místo její v díle tomto, jak-

koli pední a vynikající, jest vdecky nkolika slovy vystiženo, a obrazo-

tvornosti umlecké dány tím jak úzké hranice tak nesnadné úkoly; ka-

zatelé mariánští v nadšení sice ujišují, že nelze chvál jejích vyerpati,

ale sami jsou o látku nejednou v rozpacích, nechtíce se opakovati nebo
vyboiti tím i oním smrem v nepatinosti, jichž ani nejvtší raario-

logové, jako Alfons Lig., se docela neuvarovali. Tímto zetelem však
zase zajištna idealnost poesie mariánské, by neklesla píliš do ovzduší

pozemského a anthropomorfního, totiž co do mateského pomru k Synu
Božímu. Dosti divno jest, že protestante a nevrci úctu mariánskou pro-

vázejí pošklebky ; logiky aspo v tom není, velebiti na p. matku
Gracchv a jak se nkteré ty matky rarissimae nantes v historii jme-
nují, a matku Kristovu, i kdyby nic jiného nebylo, takto si znevažovati,

líekne se ovšem, že mínna klerikaluí povrenost, ale peasto tak

nebývá. Po tom všem, ím Bohorodika jen umní byla, akoliv zá-

kladních motiv, jak zmínno, je tu tak málo, již aspo z tchto dvou
píin neml by se nikdo, kdo špetku citu má, k urážkám toho druhu
odhodlávati. Pravda jest, že práv z uvedených píin též umní ma-
riánské, jako umní duchovní, rozjímavé vbec, jest nevšedním umním
ili po sousedsku eeno kumštem, kde asto dobrou vli nutno vzíti

za skutek. Výbr však v této knize jest opravdu pelivý, umlecký,
by hodnota všech píspvk nebyla stejná, i zaslouží vele býti do-

poruen každému tenái. Uspoádán jest jaksi takoka životopisn, od
andlského „Ave" až po „královnu nebeskou" (VIII). Zajímavo jest,

že nejvíce básní tu má se Xaverem Dvoákem Sv. Cech a že ženská
poesie pomrn velmi málo zastoupena. Co o náboženském umní vbec,
platí též o naší duchovní poesii : jest v úpadku, a náboženského pí-

semnictva vbec pibylo. Snad sbírka tato leckoho i povzbudí hivny
své nezanedbávati. — Co do nadpisu sbírky dle nynjšího názvosloví

klade se proti umlé básni -^r- lidová neboli prostonárodní.

V západu života. Povídky. Napsal Fr. ech. Nakl. V. Kotrba v Praze

1913. „Ludmila" r. XV. sv. 2—3. Str. 230.

Jsou to staí, nkdy doslovn staí známí, které nám tu p. spis.

pedvádí, rodiové stárnoucí a starající se, mnohdy i zbyten a ne-

vhodn o budoucnost svých potomk, dožívající se nevdku nebo radosti

na nich. P. spis. mimovoln místy se stává stranníkem svých postav,

a snad i ne docela spravedlivým. Nejšíe založená povídka „Za otcv
smír" nezní všude pravdpodobn. „Rzní synové stejných matek"
(žijící ve Vídni) dotýká se eských pomr ve Vídni, jenž p. spis. ze
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zkušenosti dobe zuá. „Druhá matika" ujavší se sirotka po své do-

movnici vychová jej až ke knžství. Stesky, jež na str. 313 pronáší

udená ta posluho vaka, nezdají se jí jaksi svditi. „Selská krev"

dvete poslaného na „studie'*, totiž do jakéhosi kursu runích práci,

bylo by vdné thenia, jež by ovšem bylo teba zpracovati bez ped-
pojatosti — na tu i onu stranu

; p. fará pán spisovatelv, deus ex

machina v povídce vystupující, uhodil na pravou notu ka rodim
pošilhávajícím po „panském" zeti: „O, pestate mi s tím panstvím . . .

co spoleenské bídy kryje se tím lepším šatem." Ale rozešena otázka

v povídce není. — IJekl jsem, že postavy povídek tchto jsou naši

staí známí ; kdo zná život moravského venkova, uzná, že panu spis.

p odarilo se mnohé jeho rysy pkn zachytnouti. Ze zájmu k nmu vy-

svtluje se též jakási zaujatost, libující sob v mravokárném tón.

Z mst i msteek. Napsal Alois Dostál. Knih „Ddictví Svatojanského"

. 126. V Praze 1913. Str. 173.

Knížka obsahuje celou adu drobných píbh novinových, více

mén zajímavých, bez umleckých nároku. Život spolkový^, zdární a

nezdární studenti a jiní osvcovatelé svých krajan, drobié ptky spo-

leenské — tof obsah jejich, nkdy švižti^ nkdy zdljuhavji podaný.
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Ve 4. ísle Acta Apostolicae Sedis jest uveejnn apoštolský

lisí, jimž se olílašuje všeobecné jubileum na památku pokoje, který

císa Konstantin Církvi zjednal, a zárove se stanoví podmínky, za

nichž lze získati jubilejní odpustky.

V ísle 5. udluje sv. Otec apoštolským listem ze dne 10. února

zvláštní V3'sady a odpustky krypt s v, Benedikta, která v kláštee

na Monte Cassino byla nyní opravena a která 6. kv^tna t. r. bude
slavnostním zpsobem otevena. V list jsou zvlášt vyteny zásluhy

benediktin montekassinských o gregoriánský chorál, spolu pak dostává

se chvály umlecké form, v níž oprava krypty byla provedena. Umní
beuronské srovnává se ta s gregorianským chorálem a oznauje se jako

zQOVuvzkíšená katolická tradice.

Byl to montekassinský opat Krug, kterýž má zásluhu o to, že

oprava a výzdoba krypty byla svena umlecké škole beuronské.

V Itálii narazil opat Krug na znaný odpor, umní beuronské bylo

namnoze nepízniv kritisováno. Nejvíce podporoval opata Kruga
kardinál Capecelatro, který slovem i písmem se zastával beuronského

umní a šíil porozumní pro n. Prostedky a náklad opatil opat

Krug sbírkami v Americe, Anglii, Njoecku a Rakousku. Práce poaly
r. 1899 a nyní p^ plných 13 letech, jsou ukoneny. Hlavním editelem

opravných prací byl P. Desiderius Lénz, nyní staec 81 lety. Opat
Krug i kardinál Capecelatro zatím oba zemeli. Kritika vytýká formám
beuronské školy, že jsou tuhé a nehybné a že pipomínají tvary umní
assj^rského a egyptského. Než tyto tvary zdánliv nehybné dle jiných

jiou prodchnuty hluboký^m a živým náboženskj^m citem a psobí na
návštvníka dojmen nebeského míru a klidu.

Eucharistický kungres na Malt koncem dubna t. r. ko-

naný vydail se opt znamenit. Anglická vláda z obvyklé u ní zdvo-
ilotl, ale také z obvyklé politiky — neníf na Malt tuze oblíbena —
picházela poadatelm všemožn vstíc. — Píští kongres má býtr

v Lourdech, kde ped 25 lety kongresy tyto poaly.

V Kolín má se dle usnesení z 22. dubna konati na podzim
sjezd eských katolík V ele poadatelstva je hr, V. Sternberg.

Pod dojmem nebývalého úspchu eucharistického kongreaau ve

Vídni ustanovily všecky zednáské lože konati letošího roku „svj
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kongres" v Lisabone. Denik zednáský „0'Mundo", jenž pináší o tom

zprávu, oznamuje, že bude to zárove oslava tíletého trvání republiky

portugalské. Iniciatoreno je tu znánoý Magelhaes Lima, velmistr svo-

bodných zedná v Portugalsku, jenž láká volné myslitele — jak

obyejn — poukazem na nebezpeenství vzmáhajícího se „klerikalismu".

„Církev ímská — píše v „OMundo" — podle vlastního doznání snaží

se obsáhnouti celý svt. Nedávný kongres eucharistický je dkazem,
že Vatikán zamýšlí pivésti k vítzství církev bojující. Svt cíviliso-

vaný jest pak svdkem vzrstu katolicismu, klerikalismu, ultramonta-

nismu ... Za takového nebezpeenství zednái odvolávají se ke všem,

kteí chápou, že duch klerikální vždy více objímá spolenost, a vy-

zývají jich k nejvtší bdlosti. Je teba vybídnouti pátele volnosti,

aby zanechali rozporv a sjednotili se ke spolené akci . . ." Strašák

„klerikalismu" dovede dosud slouiti nejrznjší smry a podnítiti

k innosti, tak jako to vidíme u nás v malém.
*

V anglických listech vévodkyn Bedfordová snaží se krajany

vyburcovati k zakroení proti surovostem pohlaváru portugalských.
Zprávy její v „Times" a „Daily Mail" obsahují hrozné podrobnosti

o stavu knží, kteí z rozkazu vlády jsou ve státních vzeních uvznni.
Šaty uvzuných ve vlhkých vzeních se rozpadávají a hadry, kterým

jsou pikryti, hemží se hm3'zem. Místnosti, kde jsou vzni, jsou pímo
hrozné a stav uvznných nedá se ani popsat. Mezi uvznnými jest

mnoho kanovníkv a jiných církevních hodnostá. Knží, s nimiž se

podailo zpravodajm mluviti, dosvdují, že vlastn nevdí, pro byli

uvrženi do žaláe; nebyli ani vysl^T^cháni ani nemají nadje, že jejich

vc bude v dohledné dob soudn projednávána. Jsou opravdový-mi

muedníky za víru ve 20. století. Dopisovatel „Catholic Times" vyzývá

též anglickou vládu, by jako spojenec Portugalska v zájmu lidskosti

zakroila u portugalské vlády a uinila konec tomuto trýznní kato-

lických knží, které má v djinách málo sob rovných.

Orgán pokrokové mládeže slovenské „Prúdy" vyhlásil znovu
oteven boj „vnitnímu nepíteli", totiž : bezúinnému panslavismu a

netoleranci náboženské a ideové. A nezapírají už nijak, co tím míní

:

„Netolerantní a tsný jed z Judeje, který tak paralysuje náš život

národní, nech bude pemožen pravou volností arijskou, kterou máme
jen v krvi, ale ne v duši." Není uedník nad mistra!

*

Rzné veejné události v Bavorsku (boj proti ministerstvu Hert-

lingovu, zmaený návrh tohoto na zrušení zákona jesuitského, zmna
vladaství, pornografické skandály v Mnichov arranžované „umleckými"
kruhy kol „Simplicissima" a „Jugend"! vybízejí i klidné Bavoráky
k dkladnjšímu zpytování svdomí, jehož v^^sledky nejsou práv tuze

utšené. Zaráží je pedevším nepomrný vzrst sociální demokracie
práv v Bavorsku, kde pevládá zemdlství a katolictví, oba to jinak

mocni initelé proti ní. Dle úJajv Augusta Maie (sec.) má Bavorsko
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jen 24
'o protestant, 39% prmyslového a obchodního dlnictva a

41% mstského obyvatelstva, tedy initele soc. demokracii píznivé
v menšin, a pece náleží tam 81 z 1000 dlník soc. demokracii,

kdežto v prmyslovém Porýnsku (65* o prm. dln , 77 '^ mstského
obyv.) 35 z 1000, v Elaas-Lotrinsku (stejných asi pomr a Bavorskem,

totiž 51 o mstského obyv., 22 '4 protestant, 46 'q prm. dlnictva)

jen 15 z 1000 dlník náleží sociální demokracii.

Kiklavjší však ješt jsou pomry školské. R. 1896 bylo

na universit mnichovské mezi 93 proíessory 52 katolík, 39 protestant,

2 židé, na wiirzburské mezi 52 22 katolík, 30 protestant, na
erlangenské 10 katolík, 40 protestant, 2 židé — NB i s fakultami

theologickými. Dnes na universit mnichovské v I. oddílu filosofické

fakulty ze 24 ádných professor je 17 protestant, v II. oddílu

všichni ádní professoi jsou protestanti. Ve Strassburku je 61 protestant-

ských, 6 židovských a 4 katolití ádní professoi.

I jinak ve vyšších a stedních úadech ve všech, krom samo-
statných velkostatkv a úad ženami zastávaných, protestante (i židé)

zaujímají mnohem více míst než jim dle potu obyvatelstva písluší.

Tak se tomu íká parita, kdyby bylo dle práva a spravedlivosti, kielo
by se o konfessijní nesnášelivosti. Píinou je protestantská protekce

(zvlášt v samosprávných senátech vysokoškolských) a katolická

uhýbavost, ne, jak se jinovrci rádi chvástají, jejich superiorita duševní.

Že u nás nepatrná menšina protestantská (jest jich 2"06';'o) niá daleko

víc veejných úad než katolická vtšina, neteba dále dovozovati

;

jesti to až píliš makavé. Píiny jsou tytéž a — následky ovšem též.

Pcdobn má se vc se židovstvím. 90-82^o katolického oby-

vatelstva rakouského jest ovládáno 46 ,, židovstva, hmotn i kulturn.

Je pravda, že katolíci sami za to mohou, bu pímo — jako v obchod
a penžnictví — nebo nepímo — za peníze jest všechno, tisk, vliv

atd., ale veejná správa nemá tohoto nepomru ješt zvtšovati ve svých

úadech, na p. u soud nebo v dstojnietvu, kde žid tolik pibývá,
že v doinorakouské snmovn proto podána interpellace.

*

Spisovatel Artur Gruszecki, který z každé asové otázky,

jaká se vyskytne ve spolenosti, vytvoí román, zabral se nyní také

do otázky náboženské. V román „Maryawita" líí vznik a rozvoj

tohoto proudu, jenž zachvátil, aspo na as, ást knžstva v království

polském. Skoro ve všech svých románech býval Gruszecki jednostranným:

pepínal vždycky v idealiso^^ání osob sob sympathických, druhé za to

pedstavoval v barvách nejernjších. Zná jen dv povahy : bílé a erné.
Takovým jest i zde. Knze v román vystupující — jsou to vesnití

farái a kaplani z království polského — dlí na dv sob docela

protivné skupiny: jedni jsou egoisté, sybarité, starající se jedin o kapsu
a žaludek — druzí, mladí, jsou idealisté, abstinenti, asketi. Tito druzí

jsou tvrci povstávajícího mariavitismu, na n sneál Gruszecki všechny
svtlé barvy — a na konec sám musí doznati, že i mezi sektai

povstal cj^nismus a egoismus, jenž hnutí nií. Pes to sympathisuje s ním,
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jakoby nevidl, že mariavitisrau? ml se státi v rukou Ruska nástrojem

k rozštpení Polák; proto ruská v'ádi uvítala jej s otevenou náruí

a podporovala Z'^ všech sil, nebo vdla, že uvádje nezdravý kvas

v ady polskj-cli kiiží, podkopává soucisn jednotu nejen katolicismu,

ale i jednotu polského národa.

Katolický apoštol pedbeznové Francie Bedich Ozanam
(* 23. dubna 1813 f 8. záí 1853), dantista, prof. Sorbonny a zakladatel

vincenckých spolk pro chudinu, oslavován tyto dny úedn v Paíži.

Kard. Vannutelli poslán jako zástupce kurie do Paíže ; spolenost drah

nabídla mu volnou jízdu. Domníváno se v novinách, že má vyjednávati

s vládou francouzskou o úprav církevnopolitických pomr; v Ivím
vsak prohlásili, že po násilném perušení diplomatických styk vládou

francouzskou, která se nešjítila zabaviti i archiv nunciatury, nemže
první krok uinn býti z íma.

Za to jiná zpráva, pipomínající též rušný život v pedbeznové
Francii, divn pekvapila. Tehdy založený „L'Univers" (Louis

Veuillot), statený obhájce katolictví, v tchto dnech zbaven posledního

katolického redaktora, jsa prj' skuten již delší dobu v rukou protikato-

lických akcioná, kterým takto pod rouškou katolickou konal prý

zrádné služby, aniž jeho asto prapodivné zprávy tenástvem nebo

jinými katolickými listy, které se z nho piživovaly, odmítány. Tomuto
zednáskému pozidí piítají se též ostré útoky francouzských kato-

lických list proti nmeckému stedu a proti našemu mocnáství. —
Zatím správa listu oznamuje, že v tch zprávách, až na odchod re-

<iaktorv práv pro neshody stran Rakouska, není zbla pravdy; list

jest veden jako díve katolíky. To zas kterýsi ze známých horlivou

francouzských vystelil a nemíil.

Rozruch v Paíži vzbudilo ..obrácení" básníka a kritika Karla
Morice. Vydal brosuru, kde oznámil — práv o svátcích veliko-

noních — zmrtvýchvstání své katolické duše . . . Morice náležel

ke skupin, jejímiž leny byli známí Capus a Donnay; pak vystupoval

zjevn v táboe protikatolickém jako spolupracovník socialistickv^ch

list. Nyní pichází oteven d ) ad spisovatel katolickj^ch a obrací

se ve veejné své zpovdi k básníku Le Cardonnelovi, jenž oblekl šat

knžsk}^, zvstuje mu návrat k víe po dlouhých pochybnostech.

Piaristick}^ ád má nyní v Evrop a v Americe 147 kollegií,

2200 úd, z toho v rakousko-uherské provincii 42 kollegií. 464 len,
v italské 30 k., 310 úd, ve Španlsku, Belgii a Americe 75 k.,

1426 úd. 18. prosince 1912 z íma naízeno, aby v Rakousku zbylí

lenové vrátili se k pvodnímu zízení a tak obnovila se innost ádu.
Všichni obnovené zízení uznali, jen 6 nechtlo pijmouti podmínky
úplné chudoby, a jim znané pekulium nabízeno; i dali se zaaditi

mezi svtsk}' klérus.
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Zmínili jsme se pedešle o zavení „pravoslavn -ka toli ckéh o"

kostela v Petrohrad, jehož nastijatl (fará) o. loann Deibner, vy-

svcený meiropolilOLi Szeptyekým, vysvtluje nyní nepesná udání

pravoslavného biskupa o „pravoslavno-katolících". O. Deibner tvrdí,

že „pravoslavno-katolíci'', „jsouce ve spojení s obecnou církví i jejím

vrchním pastýem, ímským papežem, zsiávají jak v liturgii, tak

v život pravoslavnými," spojují pravoslaví a katolictví v jedno, pro-

pagandu nešíí, a že nieho uniatského v jejich církvi není," že ne-

mají nieho spoleného s uniaty : „jsme pravoslavní východního obadu
zcela takoví, jako jiní pravoslavní, krom toho, že hlavou církve

uznáváme papeže."' „Pravoslavno-katolíci" nechtjí tedy míti nieho
s historickou unií a s jejím latinisovaným obadem, vydávají svj
asopis „Slovo istiny" (SI. pravdy), kdež chtjí rozšíiti a rozvinouti

idey filosofa V. Solovjeva „o sjednocení východní církve se západní"

v duchu pokoje a lásky. Základy spfjení mají býti s jedné strany pi-

jetí katolické dogmatiky od pravoslavných, s druhé zachování vý-

chodního obadu. Modlitební kniha „pravoslavno-katolík", nadepsaná
„Istonik ni i lose rdi

i
a", (Petr. 1913) hledí dokázati, že východní

podání neodporuje katolickým dogmatm o primáte papežové a ne-

poskvrnném poetí P. Marie.

Velice oste proti „pravoslavno-katolikm" vystoupila nejen

hierarchie ruská, ale i filosof, „hledající Boha", V. V. Rozanov, církví

pravoslavnou jinak vyobcovaný, jenž lánkem „Rusko a papežství"
v „Novém Vremem" napadá církev západní, vyítaje jí „erno-
knžnictvi", tmáství a ješté horší vci, i dospívá k úsudku, že prý

rozdíl mezi církví východní a západní (katolickou) je takový, že „so va

možno nalézti aspo jednu zásadu, v níž by souhlasily." Také znalec I

Podle posledních zpráv sv. synod vyzval ober-prokurora, aby
zakrod u ministra vnitra, by písnji vysloupil proti domnlé ímsko-
katolické propagand v Petrohrade.

Za to pravoslavní hledí navázati spojení s církví angli-
kánskou. Dne 12. bezna byla schze „Spolku horlitel pro sblížení

anglikánské církve s pravoslavnou," kdež se usnesli, že vydají ped-
nášky anglického bohoslovce Pullera a v lednu 1914 pozvou na

pednášky církevního djepisce anglického Frerea. Zárove chtjí

chystati do tisku struné brošurky, seznamující Eusy s anglikánskou

církví. „Národní" církev ruská lne k „národní" anglikánské, a to jest^,

co práv V. Solovjev vytýká pravoslaví.

*

Ruská církev^ má zase o jednu novou sektu více. Je to sekta

joannit. Nazývají se tak dle zemelého O. Jana z Kronštadtu,

známého svou inností i svými spisy; v nm vidí vtlené božství a jako

vtleného boha jej též uctívají. Vytýkali O. Janovi, že sám zavinil

rozšíení sekty tím, že se k tmto svých ctitelm choval píliš shovívav
Než ped svou smrtí O. Jan výslovn se j:ch zekl a je odsoudiL

loanniié nejsou vlastn sektou novou, nýbrž jsou pouze odrdou chlystu.
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Tak i sv. synod rozhodnutím ze dne 26 dubna 1912 naizuje, že

nová sekta nemá býti nazývána joannity , nýbrž chlysty Kiselovské
sekty. Eozumí se, že jako proti ostatním chlystm, tak i proti

joannitm byla vydána synodem písná naízení, jež mají tuto fantastickou

sektu potlait a jejímu šíení zabránit. U chlyst se patrn jeví vliv

badhismu a lamaisrau. Z tohoto pevzali hlavn myšlenku o neustále

se opakujícím vtlování božských bytostí a tuto ideu vštípili na

kesanskou pdu. Dle uení chlyst Kristus a ostatní božské osoby,

Panna Maria, andlé a ostatní svatí neustále a optovn se vtlují do

žijících lidí. Dle chlyst byl zakladatel jejich sekty vtlením Boha
Otce, jiný mužík jménem Ivan Suslov vtlením Krista atd. Tak
i joannité vidí v O. Janovi vtlení nejsv. Trojice, jiný stoupenec jejich

Nazarij Dimitrejev je vtleným Kristem. Mají též vtlenou „Bogorodicu",

kterou je dcera jakéhosi Ivana Kiselova a která u joannit hraje po-

dobnou úlohu jako matuška Kozlovská u polských mariavit. Kdežto

ostatní chlysté šíí své nauky potají, liší se joannité od nich tím, že

hledí své uení propagovat tiskem. Hlavním orgánem jejich sekty je

asopis, „Kronštadtskij maják" ; vedle toho vydali celou adu brošur. —
Vidt z toho že „chlystovština" na Eusi nalézá stále úrodnou pdu a že

úední církvi se málo daí vykoeování této zhoubné plevele. —

Proti návrhu ruského poslance Bobrynského, aby Rusko pe-
vzalo protektorát nad pravoslavnými v Rakousku (233^,
obyv.) ukrainští poslanci s ryt. Vassilko v ele spolen prohlásili, že

jménem svého volistva se proti takovému zasahování Ruska do vcí
rakouských ohrazují a že pravoslavní Ukrainci v pípad války s ra-

dostí proti carismu ruskému potáhnou.

*

Z Caihradu pinášejí ruské asopisy zprávy, že je blízka doba
smíení se mezi patriarchátem caihradským a exar
chatem bulharským, jemuž pál zvlášt zesnulý patriarcha

caihradský.
*

Po smrti loachima III.
,

jenž zemel 26. listopadu 1912, byl

osielý patriachatní stolec caihradský znova obsazen volbou nástupce

10. února 1913. Dle zákona mají metropolité právo bhem 41 dn po

úmrtí patriarchov pedložiti ve Fanaru jméno svého kandidáta. Bhem
téže doby jsou v Caihrad a v ostatních diecesích jmenováni laití

delegáti, kteí mají právo súastniti se volby patriarchovy. Shromáždní,
jež koná volbu patriarchy, skládá se ze 17 metropolit a 63 laik.

Každá skupina koná porady pro sebe. Právo volební laik ovšem je

znan omezeno. Jen tehdy, když by se laici jednohlasn usnesli na

tech kandidátech, tu metropolité jsou vázáni zvoliti jednoho ze tí

navržených. Takové jednomyslnosti však nebývá a nebylo jí ani tento-

kráte. V církvi caihradské možno dnes pozorovati dvé strany: stranu

zvanou církevní, která lpí na starých tradicích a je nepítelem jakýchkoli

novot a oprav, a vee ní stranu reformní, jež by ráda církevní za-
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ízení pizpsobila pomrm nové doby. Jako zemelý loachim III.

byl zástupcem strany reformní, tak nov zvolený patriarcha GermanusV.
je vtleným representantem konservativní strany církevní.

Gerraanus V., vlastním jménem Georgios Kavakopulos, jest pouze

o rok mladší než loachim III.; narodil se v Balat poblíže Fanaru
v roku 1835. Studie konal ve Fanaru, pak v kláštee sv. kíže
v Jerusalem a konen v theologické akademii na ostrov Chalki,

kde byl r. 1863 posvcen na jáhna. Jeho kariéra církevní byla skvlá.

Již r. 1866 stal se metropolitou na ostrov Kos, posléze 1897 metro-

politou v Chalcedonu. Od roku 1886 sídlil skoro neustále v Caihrad
a byl hlavním vdcem konservativní strany, vzpírající se všem re-

formám. Když Abdul Hamid chtl v r. 1891 nkterá privilegia Fanaru
zrušit, tu patriarcha Neofytos VIII. na radu nynjšího Germana V.
naídil bezprostedn ped Velkonocemi zavít v Caihrad všechny
chrámy. Sultán, boje se revoluce eckého obyvatelstva, povolil a ustoupil.

Po celou dobu patriarchátu loachima III. byl Germanos jeho úhlavním
nepítelem a dovedl mu jeho postavení velmi strpiti.

Dv vlastnosti jsou význané pro povahu nového patriarchy:

lstivost a energie. Jedná-li se o to zosnovat intriku neb ukázat železnou

vli, tu opravdu není nad nho. Jiná je otázka, staí-li tyto vlastnosti,

aby Germanus V. uhájil autoritu caihradského patriarchátu v tžké
krisi, jež mu hrozí. Porážkou Turecka ocitla se i autorita patriarchova

ve velkém nebezpeí. Vždy z 87 metropolí, podízených Fanaru, skoro

40 leží na území zabraném spojenci. Tyto metropole pak jist budou
vytrženy z pravomoci patriarchovy a podízeny bu bulharskému
exarchovi neb athénskému a srbskému synodu. Jest odvodnná obava,

že, jako Turecko, tak potom i patriarchát bude zatlaen z Evropy do
Malé Asie.

loachim III. byl smýšlení liberálního a projevoval jisté sympatie

k lvímu a k protestantismu. Germanos V. je naproti tomu vrným
stoupencem fanariotských tradicí a nepítelem všeho latinismu. Stejn
nepátelsky vždy vystupoval i proti Bulharm. loachimu III. podailo
se ku konci života zmírniti pomr mezi Keky a Bulhary, snaha jeho

se nesla k odstranní schismatu tak neblahého pro východní církev.

Germanus V. zaujímal vždy k Bulharm nesmiitelné stanovisko.

Dojde-li skuten k urovnání schismatu, nebude to zásluhou jeho,

nýbrž jen výsledkem politických zmn a pomr.
*

Za posledních let v ásti ruské intelligence pozorovati zvláštní

zájem pro otázky náboženské. Jsou to hlavn spisovatelé Bulgakov,
Berajev a Vi. Ern, kteí se snaží sblížiti intelligenci s církví. Poslední

z nich vydal práv knihu o zajímavém filosofu moralistovi ruském
„Grigoriji Šavvii Sko vorodo vi", horliteli proti utilitarismu,

ohlušujícímu vyšší poteby Ducha, jimž hoví Bible. V knize své vrací

se Ern ke svému oblíbenému thematu, kontrastu ruské filosofické
mysli se západoevropskou. „Ruská filosofická mysl má netoliko

geniální a nadané zástupce" praví Ern, „ona je v koeni, v základní
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tendenci své podstatn originální . . . Rus jako živá ddika východního

pravoslaví v tajemné hloubi své národní bytosti nosívn živé-nábcženské

a spekulativní výzkumy vehkých otcv církevních. Rus je v podstat

pravoslavná a Jogismus' východo kesan:íké spekulace . . . jest Rusi

vnitní podmínkou . . . Kultura západní je v základ svém jkritická',

kultura kesanská však jest .organická'. ,Krit.nosnovoevropské kultury

má jako lilosoílcké correlativum — racionalismus. ,Organ:nosi'

kesanské kultury nalézá své ospravedlnní a filosofické dovršení

v logismu. Racionalismus je však v podstat nepátelský logismu . . .

tyto principy mohou býti pouze v boji.

V em však spoívá základní rozdíl mezi tmito póly? Co jest

ratio, rozum, urující veškeru západní filosofii, a co jest logos, jehož

jménem naznaen pvod tak zv. logismu? „Ratio", podle názvosloví

M. Ladyženského v knize o vyšší mystice, vlastn o Logosu ("svt

neviditelnj') „malý rozum — bére se v té podob, v jaké je skutený
u vtšiny, v onom objemu, v jakém je vlastní vtšin bez potentialních

hlubin, temných pirozených koenu rczumu i svtlých, ale vétSin

skrytých vrcholk rczumu, objatých blahodárným blank^-tem nebe . . .

Toto dvojí zeknutí se zem i nebe vkládá na racionalismus peet
neobyejné suchopárnosti a abstrakce . . . Zeknutí se nebe podmiuje
racionalismu vlastní bezbožnost . . . V'šecko, co je za hranicemi rczumu
jefct itrationalní, musí býti zavrženo, tedy i náboženství, racionalismem

zavržené. V Evrop nastala již krise racionalismu, jež se projevila tím,

že proudy filosofického ducha rozdrobily se na množství škol, pi emž
proucí se nemohou se shodnouti ani na pesném názvorloví, by po-

rozumli sob."'

„Postavíme-li proti ratio nové evropské filosofie logos — velký

rozum — starobylosti, vydavší plody na pd východo-kesanské, hned
pocítíme pedpojatost racionalismu . . . Bée-li racionalismus rozum
v stedním prmru, utínaje vrch i spodek, logismus Lée rozum
v celku... s temn^^mi koeny rozumu i s posvátnými vrcholky roz-

umového poznání . . . Poznání pravdy jest myslitelro jako uvdomní
si svého bylí v Pravd. Každé Osvojení si pravdy jest ne theoretické,

nýbrž praktické ... a stupe poznání odpovídá stupni naptí vle, osvoju-

jící si Pravdu. A na vrcholcích pc znání nejsou uenci a filosofové, nýbrž

svtcové... a logismus své nejvyšší uskutenní nalézá v pragmatice

kesanského hrdinství svatý^ch a mueník kesanské idey'.

V. Ladyženskij ve svých knihách: ..Nad poznání a cesty
k jeho dostižení" i „Svt neviditelný", dokazuje, že Buha
lze poznati pomocí zvláštní schopností ducha, duchovního nadpcznání,

duchovního zraku, intuitivního poznání, které je sice vlast*;! každému
lovku, ale ve vtšin lidí je v skrytem stavu . . . „Zárodek tohoto

velkého rozumu (logosu) je v srdci, které poznává pravdu tvou zvláštní

cestou, intuicí, pro náš mozek nepostižitelnou ... V každém z nás žije

zárodek tohoto velkého rozumu, jenž se mže rozvíti ve vznešené city

srdce — cit}^ lásky a jednoty . . . Tomuto velkému rozumu náleží
charakteristická vlastnost: schopnost cítiti a poznávati Boha. ..
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pronikati ve vyšší duchovní svt ... Ve vztahu k okolí velký rozum
projevuje se snahou po obti . . . pro blaho bližního. Pirozenost malého
rozumu však je náchylná projevovati se ne v obti, nýbrž v násilí,

v boji za pednost, za moc a hmotné statky. Proto i požitky velkého
rozumu i malého rozumu jsou zcela rozliný . . ." Ale velký rozum
dovede pedlati, petvoiti malý rozum, pizpsobit malý rozum lovka
k vyšším cílm, pozvedati jej k náboženskému poznání, tak že „oištný
malý rozum lovka stává se již pímým odrazem logu", ba stává se

tvrcem „docela jiné filosofie, než jest racionalistická, stává se tvrcem
filosofie, jejíž zásady vyplývají z intuitivního proniknutí malého rozumu".

Tak podle VI. Ema logismus je proti rationalismu a úkol filosofie

svtové záleží ve vítzství jednoho z dvou princip, ratio a logos.

By vítzství bylo všestranné, nutno uskuteniti svobodné setkání dvou
odvkých nepátel. Na západ toto setkání není možno, ponvadž nelze
pemoci logismus bezcitností. Ruská filosofie však oznaena poátkem
tohoto svobodného setkání, nezbytného pro vítzství filosofické pravdy.
Konený boj mezi principy logu i ratio — jest údlem Rusi. A ruská,

filosofie, poínajíc od Skovorody (1722—94) až po VI. Solovjeva, Lopatina
i kn, S. Trubeckého jest nepetržitým poznáváním živlu logu a celá

ada originelních myslitel bojuje jménem životodárného logu s bez-

duchými schématy racionalismu".

O úkolu „národnosti" a „pravoslaví" pípadn vyjaduje se zesnulý
filosof ruský VI. Serg. Solovjev (1853 —1900) ve francouzsky psané,

ale nyní do ruštiny peložené brošue „Ruská idea", kde odvolávaje
se na autoritu Iv. S. Aksakova podrobuje zdrcující kritice falešné

vlastenectví a ukazuje, v em jsou pravé úkoly zdravého patriotismu.

Solovjev zasloužen biuje tu onen patriotismus, který snaží se

domoci se svého jen mocí zbraní, soustavného utlaování všeho, co stojí

v cest jeho sobeckosti. Úední Rus, posedlou slepým nacionalismem
a zpátenictvím, S. viní pede vším z toho, že se zpronevila svým
historickým podáním. Smysl existence každého historického národa
spoívá ve všeobecné idei bratrství a jednoty všech národ. Plemena
i národové jsou — disjecta membra svtového lovka, rozdlená jen

vnjší silou, ale tíhnoucí k sob až do splynutí v jedno tlo Kristovo.

„Úastniti se života všeobecné církve, rozvoje veliké
kesanské civilisace, úastniti se toho podle schopností
a zvláštních nadání svý^ch, v tom jest jediný pravý cíl,

jediné povolání každého národu" a ruského zvlášt, ponvadž
v nm nábožensko-církevní živel je zvlášt silný". A jako v živém
a zdravém tle lidském není nepátelství jeho úd jednotlivých, tak
ani ve svtovém organismu lovenstva nemá býti národních spor.
Tomu se protiví úzkoprse- nacionalistická politika, „politika sobectví

a nacionalní otuplosti, jež jist pivede k pádu naše historické povolání".

Jestliže cit národnostní, t. j. správné vymezeni vlastního úkolu v život
celku, jest normální a zdravý, pak nacionalismus, to jest výluná starost

jen o sebe jest nebezpený neduh, proti nmuž nutno radikální léení.

„Nacionalismus pro národ je totéž, co sobectví — pra

Hlídka. 27
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jednotlivce". Proto nutno zbaviti se tohoto nebezpeného bludu.

Pecházeje k otázce o „pravoslaví", Solovjev shledává, že

s ním vc má se ješl he, nežli s „národností". Pravá církev Kristova

svou pirozeností jest „nezrušitelná skála všeobecné jednoty a solidár-

nosti". Ale na Rusi církev mní se v nco zcela opaného — jest Rusku

palladiem úzkoprsého národního partikularismu, ba asto passivním

nástrojem sobecké politiky. V souhlase s tím ani ruská vyšší církevní

správa, ani speciální bohoslovecká škola nejsou „živou ástí pravé

všeobecné církve", protože práv onj podporují jednostranný parti-

kularistický smr.
Charakterisuje ruské pravoslaví, Solovjev odvolává se na Iv.

Aksakova, horoucího vlastence a horlivého syna pravoslavné církve

;

a spasení zmnila se v služebný nástroj státní moci.

Zárove pronikla se týmž byrokratickým charakterem a duchem, jeví

se kolossalní kanceláí, pikládající poádk}^ nmeckého kanceláského

ducha k spasení stáda Kristova. Odtud pokrytectví, podvod, patolízalství

k vyšším, násilí a utiskování nižších rozkvetlo v pravoslavné církvi
;

„nikde tak se nebojí pravdy, jako v oboru naší církevní správy, nikde

mladší tak se nebojí starších, jako v duchovní hierarchii, nikde ne-

pipouští se tohk kompromis, snižujících vážnost církve a oslabujících

úctu k autorit". „Duch pravdy, duch lásky, duch života, duch svobody

odletl z ruské církve" . . . Proto již dávno církev ruská nemže psobiti

prostedky, opírající se o svou vnitní, morální autoritu, i jest nucena

hledati ochranu a podporu státn politické moci. „Na stran ruského

pravoslaví jest státní moc, s vytaseným meem stojí . . . policie, násiln

klacky vhání ovce ve stádo" . . . Ale takového stavu vcí nesnese

pravá církev Kristova. „Utíká-li se církev ve vci víry k nástrojm

neduchovním, k hrubému násilí, znamená to, že se zíká svého vlastního

duchovního živlu, sama sebe zavrhuje, pestává býti církví." Tak soudí

o pravoslaví slavjanoíil Iv. Aksakov.
K tomuto úsudku vrného syna pravoslavné církve dodává

VI. Solovjev, že v rukou státní moci církev jest nástrojem bratro-

vražedné, úzkoprsé nacionalistické politiky. „Za každou cenu chtjí
míti své zvláštní náboženství, ruskou víru, národní
církev.. .Ale pravá církev vždy odsuzovala uení tvrdící,

že není nieho nad národnostní zájmy, to je nové pohanství,

tvoící si z národu svrchované božství, toto lživé vlastenectví, snažící

se nahraditi náboženství". Správný pojem úkol církve nikterak nenií

práv národnosti
;
„národnostní rozdíly musejí býti až do konce vk ;

národ}" musejí zstati ve skutenosti rozrznnými leny svtového

organismu. Ale i tento organismus musí býti ve skutenosti . . . Princip

národnostní musí býti podízen principu svtovému".
K tomu teba nového osvobození z nevolnictví. „Tlo Ruska je

svobodno, ale národní duch poád ješt eká na 19. únor" (den osvobození
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selského lidu). „Nutno nové, druhé poktní duchem pravdy a ohnm
lásky . . . abychom se zekli nové modloslužebnosti mén sice hrubé,

ale nemén nepkné a znan škodlivjší, než modláství našich pohan-
ských pedk, zavržené sv. Vladimírem, abychom se zekli epidemické

zbrklosti nacionalismu, pudícího národy ke klanní se vlastnímu obrazu

místo vyššího a svtového Božstva" . . .

Nejbližším úkolem Ruska jest, aby se kálo ze svých historických

hích, zadostuinilo požadavkm spravedlivosti, „zeklo se [národního

sobectví, vzdalo se politiky porušování a uznalo náboženskou svobodu".

Kesanský svtový svaz studentstva založený 1898
na švédském zámku Wadstena zástupci z Ameriky, Anglie, Nmecka
a j. má dnes prý 1^ sta tisíc úd. Jest nedogmatický, snaží se studiem

Bible a Krista znova lidstvu otevíti prameny mravního obrodu dle

Krista. Letos v únoru a beznu podnikl tajemník Robert Wilder, pro-

testant, a tajemnice Ruth agitaní cestu mezi studenty slovanskými
(také v Praze 12—20 února). Pednášky jejich jsou velmi vážné, pro

katolického studenta ovšem, jenž jen ponkud si náboženské nauky
hledl, nic nového neobsahující. Zdá se tedy, že i tentokrát etná ná^

vštva pednášek tch platila více mód nežli duševní — ne poteb,
té je dosf, ale — touze a odhodlanosti.

2V
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Udeck)^ a umlecký.

Pražáka „Hlídka literární a umlecká" (inž. Vil. Bitnar)

oznamuje, že pestává vycházeti a hlavní její spolupracovníci pechá-

zejí do týdenníku „Novy Vk" (Dr. Gustav Mazanec}.

Odchod kritika p. Arne Nováka z „Národních List" a násle-

dující jeho prohlášení dalo nkterým asopism a literátm píležitost

k diskussi o pomru denních novin k literatue. Diskusse

ovšem musila vypadnouti v neprospch novin. Všeobecn vytýkáno, a

je to ostatn patrno každému, kdo sleduje náš veejný život, jak se

obráží v denním tisku, že skoro jediný jeho zájem tvoí politika, a

literatury, kulturních otázek si všímá jen potud, pokud souvisejí s po-

litikou. Ba politika udává asto i smr literatue; kritika dnešní posu-

zuje díla vtšinou podle toho, k jaké stran se autor hlásí, a mnohdy
už pedem da se tvrditi, ve kterém list bude pochválen a ve kterém

„strhán". IJ vtšiny list pak o njaké soustavné, cíle vdomé sou-

innosti 8 literaturou není vbec ei. „Naší redaktoi — píše „Zvon"
^ si myslí, že by se pestal svét otáati kolem osy, kdyby jednou za

as vnovali úvodník místo politice otázkám kulturním ... V úvodnících

lapají redaktoi (a asto jest vidt, s jakým nervosním úsilím lapají I)

po každé zahraniní mouše, páchae-li jen trochu politikou. Denní

zprávy jsou plny zlámaných noh a noních polík, jakoby celému

eskoslovanskému svtu záleželo na tom, že X. Y. šlápl kivo nebo že

ten i onen pobuda pebral. Pro literaturu a umleckou kulturu není

místa, které se ovšem najde mžikem, šustne-li se nco „sensaního".

Naše denní listy dovedou neúprosn otiskovati jeden a tentýž zahraniní

telegram tikrát i tyikrát v rzných variacích v jednom a témž ísle,

a dobe vdí, že bude zítra vyvrácen. Co papíru se híšn potisklo

podobnými sensaními výmysly jen za dobu trvání ^) balkánské války,

nedá se sítat! A literatura se krí nkde v kouteku, krí-li se tam
vbec 1 Nemlo by být ideálem eského listu podati svému tenái denn
nebo týdn všechno význané, pokud možno zajištné, vcn a správn,

bez toho balamutícího oparu lživých kombinací a výmysl, jež pi
všech sensanjších událostech bývají umle „líhnuty' zvláštní sortou

Ižižurnalistv '? A nemlo by být i ideálem eského listu míti bedlivý

zetel k tomu, aby mezi tímto významným obsahem skvly se na prvním
míst plody naší duševní kulury, našeho písemnictví a našeho umní?
Jen tak, vlivem denního tisku, pesune se ten dnešní nezdravý zájem

o politiku (a jen o ni) na pole úelnjší a zjedná potebnou rovnováhu
našich spoleenský-ch interess." Žurnalisté mají na tyto výtky omluvu :

Obecenstvo si toho žádá, musíme vyhovti jeho vkusu. Ale není ten

vkus pokažen ve znané míe také jejich vinou?
„Zvon" ostatn za nové redakce Procházkovy (po A. M, Simákovi)

zaíná pstovati „kritiku'', o které platí slova nahoe uvedená.

«) To je eština!
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Proti pekladm Vrchlického již dávno se pronášely

vážné námitky, pro nž i náš asopis kaceován. Pi obrovské a ne-

smírn chvatné práci básníkov jest vysvtlitelno, že nebyly bez vad,

které se zakrývaly asto lesklou formou i autoritou pekladatele. Hlasy
kritik, kteí se odvážili tu a tam na n poukázati, byly umlovány
neb odbývány posmchem. Nyní v „Pehledu" rozepsal se odborník

Dr. J. V. Sterzinger o pekladech Vrchlického z posledních období

ieho tvorby. Dospívá k úsudku, že „mezi peklady V. jsou nkteré,

které nejsou dstojný jeho jména. Zaínají se, tuším, Cyranem de

Bergerac a koní se knihou, ve které zstalo z celého pekladu jen

básníkovo jméno. Je to faktum, o kterém se lze pesvditi souasným
nahlédnutím do originálu a pekladu na kterékoli stran."

Dokladem uvádí práv zmínný peklad Cyrana de Bergerac. Málo
divadelních kus — praví — psobí takový rozruch, jako zpsobilo
drama Rostandovo v peklade Vrchlického. Od Ú3t k ústm šlo okíd-
lené slovo, že peklad zastínil originál. „Znaje dobe originál, vzal jsem
do ruky peklad, pedmt obecného nadšení. Ale tentokráte poprvé ne-

vil jsem zraku, etl znova a znova. Byl to opravdu peklad Vrchlického?

Ano, zlatý prach jeho poesie kmital se nade vším, ale pod ním, pod
ním 1 Vysvtliti záhadu chvatem nebylo možno. Ten, kdo pracuje

v horeném chvatu, má na svdomí leckterý lapsus calami. Proto jest

každý rozumný lovk shovívavým soudcem v této píin. Ale tam,

kde omyly jdou do set, kde myšlenky originálu z neporozumní za-

movány jsou nesmysly a celými slitinami nesmysl, kterých nemže
proniknouti rozum tenáv, protože pekladatel ani nevdl, co vzniká

pod jeho pérem — teba vysvtlení jiného, vážnjšího. Tentokrát byl

ješt as, aby se pátelé básníkovi zamyslili a odvrátili, co se blížilo,

zvolna snad, ale jist. Píznak tu byl neomylný. Ale intelligence jásala

unisono : Krásnjší než originál ! — Pak vyšel peklad Hernaniho. Druhý
píznak. Pak peklad ervené lilie, Tí mušketýr, Andersonovy po-

hádky a bhví co ješt. Pak nadešla krise: Vrchlický si odnášel na
prázdniny celou náru knih ku pekládání. Peložil jen jedinou — z té

krom jeho jména nezbylo již ani ádku ..."

Dr. Sterzinger vysvtluje tento úpadek básníkv jeho špatnými

životními pomry : musil pekládati na výdlek a podjímati se tak asto
práce, která ho nebyla dstojná. Proto vykonával ji s velikým chvatem,

ale také s pokoujícím vdomím, že neprodává své práce, nýbrž své

jméno. Byl pi tom nešasten a duch jeho tkal daleko nad pekladem.

*

V ervnu bude provozováno v lauchstádtském divadle v nmeckém
pekladu C. Roberta nov objevené drama Sofokleovo, ježmájiázev
'1-/V£uxaí — „Slídii", lovetí psi. Bylo nalezeno minulého roku pro-

slulým papyrologem A. S. Huntem a vydáno v devátém svazku sbírky
papyr z Oxyrhynchu. Dj pipíná se k mythu o narození Hermov

:

Hermes, syn Div a Majin, kned po narození ukradl ApoUonovi stáda

a ze želvy urobil první lyru. Hra jest oživena rozkošným zvíecím
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humorem ; vedle Euripidova Kyklopa jest jediný^m zbytkem eckého
dramatu satyrakého.

Kruhy divadelní i literární zaínají se chrániti novými opateními
proti nepíznivému vlivu kinematografii. Nkterá divadla svým
hercm zakázala hráti pro biograf; nedávno pak Ústední jednota

herecká v Praze usnesla se zdaniti ve prospch podprných fond
hereckých svoje leny, kteí se propjují k filmování svých výkon,
stejným mítkem jako leny Národníbo divadla, kteí vystupují po-

hostinsky na jiných divadlech. — Také nakladatelé ozývají se proti

kinematografm, jež v poslední dob zaínají pedvádti dje slavných

román svtových. Vehký rozruch zpsobili Hugovi „Bídníci" nyní

pak Sienkiewiczovo „Quo vadis" a dokonce i Dantova „Božská komedie".

Spolek nakladatel v Nmecku protestuje, že prý tím odbyt román
trpí. Budoucn bude vkládána do smluv s autory podmínka, že filmo-

vání za úelem pedstavení kinematografických se nedovoluje, respektive

že právo k tomu se vyhrazuje — dle znní smlouvy — bu autorovi,

nebo nakladateli, stejn jako právo petisku nebo pekladu do cizího jazyku.

Také v „Osvté" (. 5.) uvažuje Ladislav Mattuš o píinách,
pro se vyprazdují divadla a plní kinematografy, takže hned

dv velká pražská divadla (nmecké a vinohradské) opatují si vlastní

biografy. Jest vinno dnešní divadlo samo. Je dosud takové, jak bylo pro

verejší lidi. Kinematograf má své plus, kterým vítzí. Tím jest rychlost.

Jdeme dobou spchu, chceme všechno rychle; a biograf hoví tomuto

dychtní souasna. Kdežto dnešní drama jest píliš vleklé. Už zaátku
obyejn divák neslyší a nerozumí. Pak bývá mnoho mrtvých míst,

kde se jen mluví. Nejvtším nepítelem divadla hned po kinematografu

jest moderní režie. Dnes skoro všechno musí se hráti v pítmí, ímž
bére se diváku jeho nejhlavnjší. Skoro všechno musí se hráti „intimn",

aby nikdo nic neslyšel. Nco si tam šuškají na jevišti, a vy si to máte

sami domysliti. Režisérovi jde asto o pouhý rámec, o prostedí dobové

a místní. Nedává se kus, ale pedstavuje se režie ; nehrají herci, nýbrž

kulisy, nábytek . . . Konen také samo drama musí býti jiné. Má-li se

ubrániti kinematografu, musí ho poraziti vlastními zbranmi. „Drama
zítka" vzejde z doby. Zrychlí tempo, sestruní a zvýrazní. Mnoho od-

padne, co mimicky nelze zpodobiti. Mítkem tu bude, dala-li by se

vta vyjáditi kinematograficky. Zbude pak jen to, co je skuten
dramatické.

vati

biografie všech eských, slovanských a svtový... _

matických i operních umlc, nýbrž i všecky odborné otázky a problémy

divadelnictví se dotýkající. Podnt k dílu dal zesnulý (r. 1907) spi-

sovatel Jan Ladeckv, který také po léta vedl pípravné práce redakní
a nasbíral hojn materiálu. Po smrti Ladeckého vede radakci Karel

Kamínek za hlavního spolupracovnictví Karhi Engelmiillera. Jen aby

byl tento slovník pounjší než velký Ottv Slovník nauný.
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Gribodovské prémie dostalo se T. kŠepkinové-Kupernikové
za hru „Sastlivaja ženština", a ani ke konkursu podána nebyla.

Nové divadlo v Paíži na „Polích elysejských" zahájilo svou
innost 31. bezna kusem Henryho Kistenmaeckerse „L'exilée". Nazývá
se ideálním domem umní, o jakém snil již Molire. Pevládá v nm
umlecká výzdoba, harmonická ucelenost a komfort, tak že nelze tu

mluviti o „špatných místech" pro diváka. Mladý editel Leon Poirier

odstranil nedostatky, jakými stn nejedno divadlo. Tax za šatnu není,

ceny zstávají stejný i pi premiérách, zpropitné sluhm naprosto

odstranno a stanoveny tresty nejen na dožadování se jeho^ nýbrž i za

pijetí. Zavedeno automatické vtrání, elektrický pohon pi všech
zaízeních jevišt umožuje znané zkrácení pestávek v meziaktí atd.

Pojme na 2000 osob a leží v nejelegantnjší mstské tvrti, tak že se

mu žádné ze starý^ch divadel nesmí ani zdaleka pirovnati.

Na základ amnestie za píležitosti jubilea panujícího rodu
Romanovou dostalo se možnosti bez pekážky vrátiti se z ciziny na
Rus spisovatelm : Maximu Gorkému, Balmontovi, Notoviovi, Min-
skému a Brusjaninovi, a ze žalá vypuštni N. Morozov i A. P-
šechonov.

K význanjším plodm ruské literatury poslední doby náleží

historický román D. Merežkovského „Alexander I." Ale autor

prozradil tu opt, že nedostatek umleckého nadání snaží se nahraditi

vrností djepisnou : Mer. uvádí tém výhradn pvodní slova ped-
vedených osob, erpaná z dopis, zápisek, nieho nepidávaje od sebe,

nieho nevymýšleje. Však tato snaha po historické pravd pekáží
umleckosti jeho díla.

Nedávno referovali jsme na tomto míst o studii prof. M. Zdzie-
chowského o vlivu Ruska na ducha polského. Týž vydal nyní knihu

nových studií „U opoki mesyanismu", kde v mistrovsky pojaté synthese

zachycuje rozvoj messianistické myšlenky ruské a srovnává

ji s novodobým messianismem polským. Hlavní známkou polského
messianismu je pesvdení, že Polska je nejlepším národem. Zd-
vodoval je fakt, že prošla tžkou zkouškou hrozných a bohatýrských

utrpení. Mla pevzíti vdcovství nad národy, stojíc na žulovém pod-

kladu istoty mysli i inu. Cestou k tomu mlo býti mravní obrození

jednotlivce. Polští messianisté poítali však s tím, že žijí na zemi a že

jsou lidmi, cítili svou bezmocnost vi ideálu. „A nevíce v síly své,

to jest v síly zkažené pirozenosti lidské, hledali opory ve spolenosti

církve, nebo jenom tam ji mohli nalézti ; nebo žádný jiný spolek,

žádný stát, jen církev stavla zákon Boží jako cíl svj."
Jinak bylo v Rusku. Jemu bylo pipisováno messianské poslání

a priori, jemu jako státu, který ujamil tolik národ. Proudy messi-

anismu ruského seskupuje autor ve tyi kategorie: 1. slovanofilstvo

a panasiatismus, 2. tolstoismus, 3. snaby náboženské po rok 1905
a 4. demokraticko-revoluní.
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I

Messianismus slovanofilský vyznaoval se ve svých po-

<íátcích ušlechtilým smrem. Vyšel ze zásad nmeckých idealist,

zmnil se však po roce 1863 v orgii nacionalistickou. Souasní ped-
stavitelé toho smru, Aksakov a Katkov, opírali budoucnost Ruska na
pravoslaví a silné organisaci íše ruské. Oba toužili proto po utlaení
podrobených národ. Nenávist k Polákm vyplývala u Aksakova
z hlubokého pesvdení, že je teba zniiti národ polský jako ped-
stavitele „zhnilého" západu. Zemeli po roku 1880, ale nauky jejich

otrávily duševní atmosféru Ruska. A v tom otráveném ovzduší vy-

chovávalo se celé pokolení ; není tedy divu, že ztrácelo tak zdraví

a mravní síly. Proti „slovanofilstvu" bojoval VI. Solovjev, horoucí

pivrženec unie Ruska s Eímem, a Cierin, uený právník rusk}-, ale

oposice jejich zstala osamocena a byla pekonána politikou Alexandra III.

Vyrstal zatím druhý smr, panasiatismus, který obracel

pozornost k východu a v národech asijských hledal píbuznosti s ná-

rodem ruským. Pochybil tím, že vidl jen dobré prvky ducha ruského
a na jejich základ tvoil pak krásné any o budoucnosti Ruska, za-

pomínaje na skutenost. Ušlechtilé s poátku sny zmnily se pozdji
v nástroj politických obchod, jež vedly k válce japonské a hanebnému
bankrotu ideí.

Jiné barvy má messianismus Tolstojv. Tolstoj stanul na
základ anarchismu bezdynamitového, na základ negace, nad niž jej

povznesl jen cit mravní a náboženský. V jeho negaci zstala pouze
jedna konkrétnost, na které opíral sílu Ruska — mužík. Má mnoho
podobného s messianisty polskými ; tito však cítili, jak nesnadno jest

dosáhnouti ideálu, a proto hledali opory ne v sob, ale v Bohu a církvi.

Tolstoj naopak vil rozumu a silám . lovka.
Pedstaviteli messianismu revoluního jsou Hercen a Ba-

kunin. Tento na revoluci opíral celé poslání Ruska a volal lid k jeho

vyplnní; snil pi tom o konfederaci všech Slovan pod vdcovstvím
zdemokratisovaného Ruska. Nový smr messianismu objevil se konen
ve snahách intelligence po reformách v církvi ruské po r. 1905. Výraz
mu dáli Merežkovskij a Trubeckij, již zaali oslavovati „muenictví"
intelligence ruské. Intelligence jest atheistická, ale ten atheism podle

Merežkovského „jest opanou, temnou a nevdomou formou ruského
mysticismu." Obrození spolenosti na základ náboženském stalo se

astou otázkou v Rusku po r. 1905 ; ale zárove s ní jde heslo, opra-

viti církev ruskou, osvžiti její život vysvobozením z pout vlády
politické.

Pro silnjší slovanské vdomí mezi haliskými Po-
láky horoval na schzi nového „Toviiryšstva Slovanského" v Krakov
básník Tadeáš Micinski, který prodlel nkolik msíc na balkánském
bojišti. Pines! si odtud hluboké pesvdení, že ostatní Slované mohou
se velice mnoho nauiti od téchto mladších bratí, nad nž se obyejn
honosí svou vyšší kulturou. Poláci v Rakousku — pravil — nesmí jíti

svou cestou osamoceni, odloueni, nebo docela proti Slovanm. Musí
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pochopiti, Že zájem slovanský stojí na ténože stupni jako národní,

pokud ovšem se opírá o absolutní spravedlivost a rovnoprávnost, —
musí pracovati o skonsolidování slovanských sil, mezi nimiž jsme

jedním z nejvážnjších initel, by potom slouené ty síly obrátily se

proti zalévající vždy více Eakousko vln germánské a maarské
expanse. Vespolnost této akce v Rakousku jest nutná, bez ohledu na

pomry pod ruským záborem, nebo nemáme práva nahrazovati si kivdy
utrpné v království bezplodným bojem v Rakousku s Cechy, jejichž

poslední snahy a cíle jsou identické s našimi. Nemáme práva rušiti

solidárnost slovanskou, kterou nám vykazuje naše vlastní velice tžké
postavení v Nmecku a naše úloha ve Slovanstvu . . . Stízlivé tyto

názory moderního básníka vyvolaly sice vášnivou kritiku jistých kroužk
polských, ale ve vážných kruzích byly pijaty s uznáním.

Za to nezmírnily se dosud nijak napjaté pomry mezí Poláky

a Rusy. Spíše naopak. Rusové v boji proti Polákm zaínají

se uiti od Nmc, Jak oznamuje poslední „Swiat Síowiaski", v nov
vzkíšeném panslavistickém asopise „Slavjanskija Izvstija" navrhuje

A. Sobolevskij, len petrohradské akademie, jako jedin úinný pro-

stedek na Poláky — nucené vyvlastování podle pruského vzoru.

Tvrdí, že Poláci v ruských guberniích jsou politicky stále nebezpeni,

v pípad války že všichni uiní povstání a zradí Rusko — takže

nucené vyvlastnní bude skutkem dobroinným. Na výtku, že se tak

zem zbaví 500.000 pracovníkv, odpovídá: „Poláci v Rusku zstanou;

penz mají nemnoho — co tedy jiného mohou initi?" Tak panslavisté

ruští zjednodušují si názor na otázku slovanskou: praménky slovanské

musí se konen slíti všechny v jedno ruské moe . . .

Tuto vtu pronáší skoro doslovn také nový všeslovanský asopis

ruský „Slavjanin", jemuž i v eských listech dlala se znaná
reklama — snad za to, že dovolával se ve svém prohlášení také Husa,

Komenského atd, a že uveejnil ukázky ruského pekladu Cechových
„Písní otroka". Oznail se jako list „pokrokový" a sliboval, že bude

propagovati shodu s Poláky. Ale hned v následujících íslech vystoupil

zejm neoslavismus ruský ; hlásal heslo záboru východní Halie a vy-

slovil se nepokryt pro válku s Rakouskem. „Neoslavismus ruský" —
praví „Swiat Síowiaski" — shoduje se tedy úpln s dávným pan-

slavismem v tom, že teba rozbíti Rakousko. Podle jeho [názoru jen

to jest výhodné pro Slovanstvo, co by bylo ziskem pro Rusko a ztrátou

pro Rakousko. My však pod vládou Romanovou nemáme ani jediné

veejné školy lidové, kdežto pod vládou Habsburk máme dv uni-

versity, a proto, jak uí dosavadní zjevy, všeliký „slavismus" ruský,

a nový i starý, leží ve smru protivném našim zájmm."
Ji

Prof. Hans. Molisch pednášel ve vídenské vdecké akademii

o svých zajímavých pokusech, kterak radium psobí na rostliny.
Jde ovšem pouze o ist vdecké zkoušky, mající pro ídkost a drahotu

radia význam výhradn pro biology. Pokusy konal na šeíku, kaštanu,

buku a líp. Shledal, že vyzaování radia jeví zvláštní psobivost na
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ukrácení doby zimního odpoinku poupat a že mže je probuditi

k asnjšímu rozvinutí. Bez vystavený paprskm koncem listopadu

rozkvetl v dob, kdy jiným keíkm za stejných jinak okolností ješt
se ani nezdálo. Pozorováno, že radium nepsobí na poátku zimního
spánku (záí, íjen), ani nepispívá ku konci jeho k vtší innosti

(leden, únor). Ozaování smí trvati arci jen kratší doby. Intensivní

psobení paprsk radiových je naopak životu rostlinj^ nebezpeno.

Dva díly svta, Amerika a Austrálie, od pírodozpytc s naší

pevninou všelijak spojovány, hlavn dle stejné zvíeny a kvteny.
Severní At lan tis prý spojovala kdysi Sev. Ameriku s Evropou, Jižní

Atlantis Afriku s Amerikou, zem Gondwana Afriku s Austrálií,

Antarktis Austrálii s Amerikou, pro kteréžto pojítko i nejnovjší
výpravy zjednaly znané doklady. Nemálo dráždil badatele pomr mezi
Asií a Austrálií, kde etné skupiny ostrov raimovoln vedly na do-

mnnku bývalého spojení. 1858 R. Wallace stanovil dle rzné zvíeny
hranici mezi obma pevninami, ale jeho domnnka všude neuznána.
1909 vyslal Frankfurtsky- zempisný spolek výpravu na probádání
všech rozhodných okolností. Vdce její Élbert došel názoru, že pomry
geologické i zempisné (kvtena, zvíena, národopis) nejeví tu pesné
hranice, nýbrž naopak, že ob pevniny byly kdysi spolu spojeny
pevninou, Austrálií, kterážto pliocen-starodiluvialní pevnina v dob
kvarterní rozpadla se v ostrovy, ímž nastala též jakási odluka ži-

votních pomr. Náboženství v celé oblasti indo- a austromalajské
zakládá se v uctívání duší, na východ devné sochy lidské jsou

pímo fetiši a zovou se: deus, teos, tjeus, deo, dju, du, tedy píbuzn
se sanskr. dva, devata, na západ pedstavují si duše zemelých
v hrobech nebo v domcích, sloupech a hrncích nad nimi postavených

;

na východ pevládá víra v slunce a msíc jako dárce, v zemi jako
matku úrody, na západ v boha vtr (nebe) a v boha vod.

Problém chlebový — ne co do množství, nýbrž co do
erstvosti zamstnává nejen pekae, aby nebylo noní práce, nýbrž
i chemiky, aby umožnili erstvý chléb (kdo ho rád) bez erstvého
peení. Amsterodamský léka J, R. Katz konal pokusy, pipomínající
známé „oberstvování" — koblih, totiž obrátím. Dle toho jest v krce
chleba fysiko-chemická rovnováha stálá pi óO"—100° tepla ve znamení

:

erstvý-, pi 25''—O" (oby. teplota místností) stálá ve znamení: staro-
peený. Problém chemicky tím sice není ješt docela vyjasnn, ale

jisto jest už, že píinou „staropeenosti" není pouhé vysýchání neboli

odvodování, po technicku eeno. Katz zkoumal i nižšíteploty a tu

se ukázalo, že pi — 2o je chléb „staropeenjší" než pi -j- I" a pi
— 8° již jen „polostaropeený"; obojí zkoušky trvaly po 48 hodin a

zdají se poukazovati na to, že zmna pozstává ve zmenšování škrobových
tlísek a jejich betnavosti. Dle toho by bylo možno udržeti chléb
erstvým v teplot od 50o nahoru anebo v chladírnách — v obojích
pípadech ovšem bylo by nutno zameziti vysýchání.
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O ochran umleckých památek píše Pierre Baudin v „Art
eontemporain". Pojednává o vztahu vlády k umlcm, podává své

stížnosti a poznámky podepené fakty. Bídný stav venkovských museí,

prodávání starožitností do ciziny — to smutný „exodus umní".
Sbírky jako Chappey, Sedelmeyer, Doucet padly za ob „jeho velienstvu
— dolaru". Proto by ml stát zakázati takový vývoz nadobro, ml by
ustanoviti znalce, aby se bezcenné trety neprodávaly za pemrštné
ceny, ml by míti vliv na svobodný vývoj krásných umní a na vy-

uování v odborných školách umleckých.
Taková státní ochrana by umní prospla a nesmlo by se nikdy

opakovati, co Maurice Barrs tolikráte káral poukazuje píkladn na
skandální zneuctní prastaré kaplice Sv. Martina ve VendOme, promnné
laícismem nadšené obecní rady ve — veejné záchodky. Úsilí Barresovu

podailo se konen pece, že do rozpotu státního dána také položka

na ochranu takových památek i když nejsou v úedním sezname.
*

Proti ornamentice oste vystupuje vídenský stavitel Adolf
L o o s. Cesta vzdlanosti jest prý cesta od ornamentu k jednoduchosti.

Papuan ozdobuje si všecko, u sebe sama tetováním zaínaje. Vzdlaný
lovk doby pesným nezdobným strojem ovládané již nechce otroiti

ornamentu, jenž nesouvisí s nynjší kulturou a znamená jen plýtvání

prácí, materiálem a penzi. Moderní lovk sousteuje vynalézavost

svou na dležitjší vci než na pestré, zastaralé ozdobování, zvlášt

u pedmt denní poteb sloužících.
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Ujjchovatelsk^.

Dne 17. bezna zahájen byl v Sorbonn „Mezinárodní kongres
pro tlesný výchov, poádán}^ lékaskou fakultou paížskou. Sešli

se delegáti ze všech konin svta, i Cechové byli zastoupeni a eské
oddlení na výstav bylo výhodn umístno. Pedsedal profesor kliniky

Dr. Gilbert, zahajoval president Poincaré. Myšlenku k podobným
sjezdm sluší hledati ve sportovních snahách našich dob. Zdokonalení

automobil, vynálezy aviatiky pedpokládá i fysickou zdatnost idi
takových stroj a k jejímu docílení teba výchovu. První kongres

byl 1900 u píležitosti svtové výstavy a tehdy byla uložena obrovská

práce v tomto novém oboru, sjezd letoší ml ukázati její výsledky.

Práce roztídna do ty skupin: 1. Vdecká zabývá se fysiologií

cviení tlesných a kinésitherapií (lébou pohybem) ; 2. pedagogická

zamstnává se výchovem tla ve škole, tlocvikem, hrou, závody žák,
tedy vyplnním velikých mezer ve starých methodách vyuovacích;

tetí spojuje utile cum dulci, všímá si sportu, her, alhletiky, turistiky;

tvrtá má na zeteli tlesnou výchovu ženy, vliv sportu na její sou-

stavu tlesnou, zlepšení rasy povznesením matky atd.

Kongres neobmezoval se pouze na vdecké probrání píslušné

látky, n^^brž pedvádl prakticky rzné methody tlesného výchovu,

zkoušky plavecké v zimním velodramu a v gymnasiu Huyghes. —
Teba se arci ohlížeti na rzné pomry jednotlivých národ, ale dán

alespo podklad, aby se systematicky pokraovalo i aby se vyhladil

názor, že tlocvik a sport znamená maení asu.
Tlesný výchov a povinné riiení. Pi jedné školní

slavnosti v Nmecku pišel žák o oko. Otec nešastného hocha žaloval

uitele, který ml dozor, a vymáhal na nm penžitou náhradu, která

se vztahovala na výlohy léebné a na doživotní dchod, protože byla

výdlená schopnost hochova oslabena. Kíšský soud uitele odsoudil.

Dle odvodnní neprokázala se mu vina na úrazu, nýbrž odsouzen

byl proto, ponvadž nedokázal, že konal náležit dozor, aneb že by
se úraz také stal pi náležitém dozoru.

Mnohé vlády nmecké V3'zvaly obce a spolky, aby se ujaly

tlesného výchovu mládeže. Abv pak povinné ruení za úrazy, které

by se pi hrách mohly pihoditi, nebylo mu na závadu, pojistilo pruské

ministerstvo kultu a vyuování poadatele her mládeže proti úrazu a

povinnému ruení a mládež, která jest v€ sdruženích státem organi-

zovaných, proti úrazm. Pojišténí to uzavelo ministerstvo pruské

8 platností už od 1. dubna 1913 se Všeobecnou akciovou pojišovací

spoleností ve Frankfurt n. M. a se Všeobecným nm. poj. spolkem

ve Stuttgarte. Výlohy s pojištním spojené platí stát.

Také naše ministerstva (vyuování a vojenství) vnují zvýšenou

pozornost tlesnému výchovu mládeže a vymýšlejí rzné cesty k jeho
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povznesení. Dokud vsak nebudou dbáti hlas volajících po úprav
otázky povinného ruení, potud nenaohou oekávati zvláštnícíi výsledk
svých ien theoretických snah. Kdyby i u nás bylo pojištno uitelstvo

a professorstvo ze státních prostedk proti školním úrazm a proti

povinnému ruení a školní mládež proti školním úrazm, pstoval by
se v míe daleko vtší nejen tlesný výchov nýbrž podnikalo by se

i mnohem více pouných vycházek do nejrznjších závod prmy-
slových, které zase ducha obohacují. Snad hlas pruský dojde spíše

sluchu na povolaných místech nežli etné už hlasy domácí.

*

V Krakov konal se v beznu tetí sjezd polské Ligy bojující

proti vášni kouení tabáku. Po referáte dra ELaz. Libeckého

usneseno podati žádost k mstské rad, aby byl rychle vydán zákon

zabraující prodej tabáku chlapcm do 16 let; zárove policii má
býti dáno právo, odebrati — na ulicích — nezletilým doutníky a

cigarety.

Stále se množící sebevraždy studentské dosud vybízejí

paedagogy k úvahám o píinách tohoto smutného zjevu. V kra-

kovském „Czase" rozepsal se o nich — pod dojmem sebevraždy

studenta, jenž nechtl odprositi uitele za uinnou mu urážku —
dr. Josef Polák. Stžuje si, že uitelé neznají povahy svých žák, což

vede asto k píkrým, politování hodným výstupm, pro nž pak nej-

slibnjší a nejschopnjší žák bére si život, jen aby nemusil vyslechnouti

spravedlivé dtky úad školních. Jako nejúinnjší lék proti tomu
zlu doporuuje pak autor — zvýšení uitelských plat. Za
200—280 korun msín nemže se uitel nyní vyživiti. Musí tedy

vnovati svj volný as jiným výdleným zamstnáním, místo aby ho

použil ke sblížení se žáky . . .

Jako ve všech doporuovaných „lécích" jest i zde snad zrnko

pravdy ; než koen zla tkví pece docela jinde, jak na to poukázal také

v odpovdi na lánek dra. Poláka známý publicista Jerzy Moszyski.
Dokazuje, že píinou dnešního mravního zdivoení mládeže není ani

malý plat uitelv, ani píliš veliký poet žák ve tíd, nýbrž spíše

zmírání ducha kesanské kázn, lásky a obtavosti. „Ani služné, ani

žádné jiné reformy nepiblíží uitele žákm, nebudouli založeny na
dkladné promn školy v duchu katolickém. Jen pod kížem Kristovým
mže rozkvésti upímná láska mezi uitelem a žáky. Mimo kíž není

duchovní jednoty, jest jen vždy horší disharmonie ... A uitel svítí

žákm píkladem ctností kesanských, a zárove s nimi plní povinnosti

náboženské, a oddá jim celou duši, by vlil lásku ke kíži, a jist

získá jejich srdce. Obrození spolenosti a národa mže se dokonati jen

vtlením katolických zásad v život ..."
»

O pedmtech oblíbených a neoblíbených popisuje

pokusy svoje vid. ed. Kammel (Pharus 1913, 4). Zkoumal vloni abi-

turienty realky po písemné matue písemn, po ústní matue jaksi na
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potvrzenou jen ústn, které pedmty jim byly nejmilejší nebo nej-

protivnjší anebo zdali žádné. Odpov u tohoto materiálu (48 matur.,

z nichž 14 s vyznám, a jeden s plletní reprobací) jest velmi ne-
píznivá. Oblíbenými vtšinou naznaeny jen ei (NB v reálce !) a

mathematika ; lhostejnými luba, zempis, kreslení, náboženství a de-

skriptiva; neoblíbenými — oblíbenými (koefficient neoblíbenosti vtši)

fysika; neoblíbenými djepis, pírodopis.

*

Nová methoda, používati pi djepisu pvodních pra-
men, osvduje se potud, že žáci jsou jimi lépe jaksi uvádni
v souasné ovzduší, což jest hlavním rysem historického smyslu ; tedy

jakýsi náhražek názorného vyuování, mutatis mutandis. Ale jako každá

dobrá myšlenka se obrací ve výstednost, tak i tato. Fanatikové její

by již chtli, aby vyuování djepisu na stedních školách pozstávalo

hlavn ve tení pramen. Rozumí se samo sebou, že by v tomto pí-

pad žák nenabyl souvislého pehledu o djinách svtových, nýbrž ml
by pouze njaké obrazy jednotlivých dob neb událostí, a to nikoli

nestranné. Kostru dosavadní tedy nutno zachovati, tebas by mnoho po-

drobností, zvlášt z djin válených odpadlo. I samostatné referáty
žákv o souasn^xh pramenech historických budou buditi zájem pra-

cujících i poslouchajících ; ale pokusy, udlati z gymnasia historický

seminá, byly by žákm jenom na škodu.

#

Marcel Prévost, jenž u nás je znám skoro jen svými lehkými,

frivolními romány, a ve Francii již dávno jmín za „reakeionáe'',

zmnil se vážn v posledních letech. Po tyletém mlení vystupuje

ve svých nových pracích jako paedagog, jenž s bolestí pozoruje temné

stránky výchovu budoucích pokolení francouzských. Vyšel práv první

díl románové trilogie pod názvem „Les anges gardiens". „Andly
strážnými" jsou tu mínny soukromé uitelky a vychovatelky, jimž

v rodinách svují své dítk}^ Jsou to, jak obyejn, cizozemky, rzných
národností, rzného temperamentu, vku a schopností. Vyrvány z vlast-

ního prostedí, pesídlené z otiny do dalekých kraj mezi hdi úpln
cizí nejen srdcem, ale i rodem a mravy — v honb za lepším osudem
picházejí na scestí, podléhají škodlivým vlivm i píkladm a psobí
pak zhoubn na své okolí a zejména na svené sob dti, jimž mly
býti „andly strážnými". Autor líí zajímav, jak lehkomysln si po-

ínají asto francouzské matky pi výbru domácích uitelek a jak

potom vlivem jejich mní se jako vosk mkká duše dítte. A koní
voláním po tradiních, starých ctnostech ženy jako méšanky, manželky

a matky, ctnostech, ve kterých jest obrození hynoucího národa.

Jesuité mají pevzíti soukromé eské gymnasium, jež se

má zíditi v Cechách.

V Cechách pociují prý Nmci nedostatek nmeckých
katechetv, a zvlášt proto, že eští nejsou jim dosti nmeckými.
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Navrženo tedy, aby kde se toho poteba ukáže, uitelé vyuovali také

náboženství místo katechei. Biskup Frint s líin souhlasí.

*

Ve Spanlích dle nového výnosu má vyuování náboženství
dále zstati ve školách závazným, ne však pro dti, jichž otec

není katolík.

Velice rozhodn vyslovil se pro náboženské vychování
moskevský uenec a paedagog M. M. Rubinštejn v I. ísle „Vstníku
vospi tan ija", hled oistiti ovzduší této osudné otázky od rzných
pedsudkv a kontrastv, uriti jnk zásadní tak praktickou její stránku.

Uenec sice nestojí na našem stanovisku, ale blíží se mu.

Poukázav na to, že vychování je mohutným factorem v stavb
budoucí spolenosti, odsuzuje nerozhodnost lidí naší pechodné doby,

již odrazili od jednoho behu, ale nepipliili k druhému, rozbili staré

modly, ale neutvoili si nových idealv, tesou se, mají-li odpovdti
na otázku, vili, i ne — a tento zžíravý skepticismus dosplých
vlévá se v dtskou duši, otravuje ji ped zraky našimi pochybností a

nerozhodností, jež pak iní dti pessimisty, neschopnými k innému
životu. „jJest Bh i není?" S touto otázkou", praví spisovatel,

„pistupují dti a žádají na ni odpov doma i ve škole; a ohluší-li

škola tuto otázku, neklamejme se : otázka ta s nemenším nepokojem
vynoí se v duši dtí, a kdo ví, kolik tragedií odehrálo se na této

pd. . . . To první osudná otázka dtí, jež stojí i ped rodii, i ped
uiteli se všemi následky, a dvou odpovdí na ni býti nemže.

V naší dob na tuto otázku odpovídají vyhýbav, i.ebo asto
dávají pímo zápornou cdpovd. ZvláU nepízniv raá se vc s touto

otázkou u mnohých uitelv i intelligentních rodi : tam bu díté

nutí pod jho vnjší nábožnosti, iníce násilí každému živému projevu

náboženského ducha a tím vštpujíce nejhroznjší nevru, nebo píke
zavrhují otázku. I nutno se piznati, že rozešení u obou má charakter

spíše zoufalství, než klidného, objektivního pesvdení. A mezi tmito
krajními proudy tee obrovský potok prosté hledajících a nenalézajících.

Všechen tento konílikt táhne se již mnoho století a utvrzení i zapírání

náboženství jdou ruku v ruce jako lánky etzu. Nyní se nacházíme

v pásmu skeptického pohlížení na otázky víry a snad pro zniení ná-

boženství naší doby nejpíznanjším jeví se onen nábožensko-

filosofický proud, kde konec konc jest ped námi rozumová filosofie

nekonených hledání toho, co mže býti dáno pouze bezprostedn
— smíšení toho, co známe pojmy , . . s tím, ve víme, t. j. známe
bezprostedn, beze slov a úvah. To je práv nejlepší svdek toho, že

nemáme pravé bezprostední víry. My ovšem necháme stranou všecky

složité obraty toho konfliktu mezi vrou a náboženskou pochybností

i úplným popíráním víry v minulosti a zastavíme se jen na tom, co má
bezprostední vztah k náboženskému vychování dtí. Pi tom máme
na zeteli náboženství ne jako zaízení; nýbrž jako osobní prožívání.
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Pokusy ukázati v duši osobnosti njaký jeden pramen náboženství

bu vli (Kant), bu pedstavu (Hegel), bu cit (Schleiermacher)

,

sužovaly jej, ukazujíce ásti místo celku. „Pro náboženská prožívání

nejrázovitjším, základním píznakem máme s mnohými mysliteli píznak
jejich vztahu nebo jejich svazku s nepodmíneným, cenn^^m, nekoneným,
absolutním. Tento náboženský svazek mže nalézati svj výraz ve své

isté form v souhrnu cit, inv a zkušeností jednotlivé osobnosti,

pokud se jejich obsahem stanoví jeho vztah k tomu, co má za Božstvo . .

.

v citu nekoneného a svazku s ním . . . Takto se tu skládají nej-

rozmanitjší motivy, ale všecky nalézají svj sted v osobních pro-

žíváních lovka ... i budeme hlavn o nich mluviti v otázce

o náboženském vychování dtí . . .

Ti kdo popírají nezbytnost náboženského vychování, i ti, kdo
se snaží provádti je ve form tradiního církevního vychování, jako
pímí protichdci stojí na jedné spolené pd tsného splynutí ve své

pedstav o náboženství víry jako vnitního prožívání s vrou v její

vnjší, církevní form. Proto stoupenci starého názoru naléhají na
náboženské vychování dítek cestou uvedení jich v celou šíku vnjší
bohoslužby, nauení se katechismu, všelikým církevním ádm, cestou

plnní všech obad a. t. d,, v domnnce, že s tím vštpuje se pravá

víra v Boha. Na této všeobecn známé stránce otázky nebudeme se

zastavovati . . . Na též pd spoinuli vlastn též mnozí z protivník
náboženského vychování a práv proto pišli k píke negativnímu
závrku," neuznávajíce mnoho takového, co bylo skutenou zásluhou

církve a jejích zástupc
„Tžký' konílikt prožívá veškero civilisované lidstvo v naší dob.

kdy víc a více toužíme po skuten duchovním principu a poád mén
smiujeme se s obadným zadost uinním požadavkm náboženským.
Na této pd tžkého konfliktu vnitního i vnjšího pokrauje v celém

svt náboženské kvašení a jeho pirozený prvodce popírání náboženství

vbec . . . Mimo to mimovoln vtírá se tu ješt myšlenka, zdali proto

nezstává skryt vnitní obsah, že nás pohltilo vnjší plnní, že jsme
náboženskou duši zamnili náboženským tlem a na dobro zapomnli
na duši."

Pohlédneme-li na minulost, „s trpkostí musíme uznati, že náboženský
cit, víra ve smyslu intimního prožívání . . . píliš asto násiln vynáší

se v ovzduší vnjších projev, tone v obadnosti a vnjšku, a náboženská
vc zamuje se náboženskou formou, slovy: prostedky výrazu
vnitního prožíváni stávají se cílem, i dospívá se k falšování, padlku
náboženského života, jenž asto odpuzuje myslícího lovka, všecky
upímn vící lidi svou hrubou lží. Ale to neeší ješt otázku o pod-
stat náboženství. A jsou lidé híšní, a se mýlí nositelé urité idey,

což to znamená, že idea sama je lživá?

Ti kdo popírají náboženství jako positivní factor, poukazují na
to, že sám souasný život pivádí nás v tžký konflikt se základní

snahou všech kulturních náboženství : život poutá nás k zemi, náboženství

ukazuje nám na nebe, a asto to, eho požaduje život, vyluuje se



Rozhled vychovatelský. 405

náboženstvím. Ve své nespojitelnosti trhají duši lovka v ásti, a massa,

neosralujíc se obrátiti na tu neb onu stranu, hyne visíc ve vzduchu . . .

Tento antagonismus mní se v oích souasného nevícího lovka
v boj, náboženství a svobodného rozumu, a lovk nevící, nechtje

obtovati rozum, popírá náboženství. Ve vtšin intelligence, zvlášté

prosáklé duchem dosud ješt neodumelého hrubého naturalismu,

plného dogmatické obmezenosti, dále mluví myšlenka, že víra a vdecké
poznání — jest ohefí a voda, že každý krok vdy ku pedu znamená
ztrátu ásti posice pro náboženství, a nedovedeme-li prý všecko vy-

svtliti pirozen vdeckou cestou, není to vyloueno v budoucnosti a

na všechen zpsob musí se považovati za zásadn možné . . .

Skuten konflikt mezi vyzváním k nebi a mezi životem na
zemi jest, a zde není místo probírati se v této nanejvýše složité

otázce. Kešíme tuto otázku v tom smysle, že zavrhujeme naivní pojímání

nebe a penášíme je v íši istého ducha, zbavujíce je tímto vlády

místa i asu; my, jak se nám zdá, musíme jen prodloužiti onu áru,
po níž se brala náboženská mysl lovenstva, postupného oduševnní,
a tehdy zbude kontrast mezi Bohem i svtem jako mezi ideálem a

factem, ale tento pomr nejen nevyluuje pozemský život, nýbrž tžký
kíž nesení života nabývá hlubokého smyslu a osvtlení. Tato myšlenka
jest ješt tím podporována, že rozumný život není možný bez uznání

absolutního, známého v té neb oné form. Život bez toho mnil by se

v sen, v illusi, vtším dílem v muku, již lidé snášejí, neznámo pro
a pro koho. Není li práv naše doba, jež ztratila absolutní hodnoty,

nejlepším dkazem toho, v jakou tmu i v nesmysl mní se všechen

život, není-li ozáen svtlem absolutních hodnot?"

A tu ped námi staví se vda, o kterou se opírajíce, snaží se

zniiti život náboženský. Je tu ped námi jedno z tžkých historických

nedorozumní. Již ta okolnost, že mezi nejvtšími pírodozytci
nalézá se málo takových, kteí by popírali náboženský
život, mohla by nás pímti, abychom se hluboko zamyslili
nad touto otázkou. Víra a vdecké poznání nejsou vlastn oheii

a voda. Spencer kdesi praví, že ,hrdost pravé vdy je pokorná proti

hrdosti nevdomosti.' S vrou zápasí troufale polovda, ale

vda je skuten hrozná,- ne však pro víru, nýbrž propo-
vru, pro pokrytectví, pro ty, kdo ve vnjšku topí náboženské jádro,

kdo prostedky dlají cílem. Pravá víra a pravá vda mohou
vydržeti vedle sebe; v ideálním lidském duchu mohou a musejí
— pevn v to víme — splynouti v jediný harmonický celek, do-

plujíce se navzájem. Zapomínáme na mnohohrannost lidsjkého ducha
a iníme mu násilí, ukládajíce jej brzy pouze v lože rozumu, brzy
pouze ve víru. Lidský duch se projevuje i ve form citu, i ve form
rozumu, i ve form vle, a pouze v jejich spojení jest úplný život.

Není na tom dosti, jeden není kompetentní v druhém, jako druhý
nemže vyvraceti prvý. Rozum nikdy ,nedokáže' Boha t. j. cestou

rozumováni víra nevzniká [to však není totéž !] a proto rozum nikdy jí

nevyvrátí, práv tak jako ani víra nebyla by nikdy s to, aby je zniila.

Hlídka. 28
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kdyby mohla pejíti s nimi do sporu. To, co rozum dovede uiniti a elio

snažíme se dosíci tmito ádky, jest — oistiti pole od lživých tradicí,

domnlých bžk a tvrzení Iživdy, domnlého poznání.

A se lidé prou, co je absolutní, je- li to osobní princip, bytnost

i ideál, jisto jest, že — životní svtový názor je nemožný bez uznání

absolutního. Zvlášt sloužení vyšším zájmm nelze smíiti s relativností.

Bez absolutního není koneného smyslu ani v poznání, ani v praktické

innosti, ani ve tvorb . . . Kdo zavrhuje absolutní, nií i život, i sebe,

i své tvrzení ... 2e absolutno uznává se i tmi, kdo popírají

náboženství, vidti nejlépe z materialistického názoru na svt, v nmž
absolutní je — hmota se svými mechanickými zákony. Ale hmota jako

mrtvý princip nedává nám nieho v nejpodstatnjším, v otázce o smysle

svta i života, nemluvíme-li již o ist filosofické neschopnosti této

hrub metafysické theorie, jakou ve skutenosti jest materialismus. My.
jako osobnosti, jen v menší ásti svého života žijeme fakty, duše naše

však je živa touhou po cílech a to po cennj^ch cílech. Celá tato íše

cílúv a hodnot je posvcena absolutními hodnotami dobra, pravdy,

krásy a svatosti jako princip. lovk se nesmíí s relativním ; hledá

i tu absolutn cenné . . . Absolutno hledá vda, positivní poznání
;
po

absolutním touží náboženská poteba ; vda hledá absolutno rozumem
prostedkem logických pojm, náboženství — bezprostedn, více srdcem,

než rozumem. Pijde-li v našem vdomí do konfliktu, pak jen proto,

že náboženství v tradiní form . . . pijalo v sebe prvky, asto rušící

pedstavy, plynoucí z pirozených zákon . . . Absolutní v náboženství

je vlastn — absolutní hodnota, ideál, i není teba, aby uznání jeho

bylo spojeno s porušením pirozených zákon.
Ale na tom není dosti. Odvolávání se na vdu ztrácí svou moc

proto, že vda, založená na zásad píinnosti, v oboru factu, pírody,

nikdy nemže položiti teku. Zastavíme-li se na hmot, na elektronech

a t. d., konec konc i v této otázce o poátku svta budeme se dále

tázati: ,A odkud jsem?' ,Pro a jak?' V tomto sm3^slu vda vždy po-

nechá volnost pravé víe a boj mezi náboženstvím i svobodným
rozumem bude konec konc jenom episodou minulosti, — v budoucnosti

bude harmonie mezi vrou i vdou . . .

My skuten nedovedeme pinutiti, logickou cestou viti i sle-

dujeme jen dva cíle: pedn naznaiti své hledisko na náboženský

život, s nhož pistupujeme k otázce o náboženském vychování, a za

druhé odbýti ono lživé vyvracení náboženství, na nž se odvolávají,

chtjíce vylouiti také náboženské vychování. eknou nám: co má
dlati ten, kdo sám neví? Na to nezbytno pedevším
íci, že takovému lovku tžko vychovávati dti..."

(O. p.)
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Hospoddsko-socialní.

Rakouskouhersko má pes 3 miliony úednictva, uitelstva, du-

chovních a pensistu, pes 3 mil. obchodnictva a dopravnictva, pes
30 mil. zemdlstva, pes 8 mil. prmyslnictva, pes 1 mil. domácího

služebnictva, 1,138.500 stálého vojska, 544.500 etnictva a policie,

pes 760 tisíc dlnictva hornického a hutního, pes 940 tisíc dlnictva

stavebního.

Srbské obchodnictvo prohlásilo boycott všemu r ak o u sko-
uli erskému zboží a vyzváno z Cech, by slovanské zboží z toho

vylouilo, odpovdlo, že tak uiniti nemže, a sympathie rakouského

Slovanstva vdn uznává. Vídenský Exportverein utšuje se, že

vývoz našeho prmyslu do Srbska obnášel beztoho již jen 1% celého

(21/2 miliardového) a l>/s% prmyslového vývozu vbec, že tedy

rakouský prmysl bez Srbska snáze se obejde než naopak; rozhodnutí

ono pivodno prý jenom nkolika velkoobchodníky blehradikými, aby
menším znemožnili pímý odbr a je tak na sebe uvázali. Možná dost.

Pokusy oceniti pesn tak dležitou poživatinu, jako jest

mléko, vedly k výsledkm pekvapujícím, a ješt ne docela ne-

sporným. Na statku, odkud se mléko erstvé snadno dvakrát za den
do Vídn doveze, zcenna vý^roba 1 I mléka na 21*4 h (v. Ehrenfels).

Stjn-ský kontrolní spolek ji (dle 17 svých kraváren) cení na r2'8

—

18*i h, jiní na 19'30 ; v prmyslovém Sasku dokonce shledáno, že

stojí 1 I 21 h, v emž nezapoteno ješt ani pojistné a úroky ze

zásob nebo z kolujících pohledávek.

*

Židovská kolonisace v Palestin vykazuje pes 40 zem-
dlských usedlostí asi s 12000 obyvateli. Nejzdárnji prý si tam vedou
židé yemenští, pomrm tamjším spíše uvykající. Arcif pipomíná se

bohatým souvrcm stále, že ku kolonisaci potebí mnoho penz, aby

tedy posílali. Však mají z eho.
*

Vzrst kapitalismu chtjí v Americe omeziti zákony
co do práv ddických. Newyorský president Marshall myslí,

že právo ddické jest výsadou obyvatelstvu státem dopávanou a že

v zájmu stejnomrnjšího rozdlení majetku možno je zrušiti neb aspo
omeziti. Zavedli by tedy v Americe nco podobného, co se u nás na

p. jiným zpsobem provádí s majetkem církevním.
*

K boji se šíící se zp US tlostí (chuligán stvím) na ruském
venkov ministr vnitra Maklanov doporuoval, by gubernatoi mli
právo trestati projevy chuligánství administrativními prostedky. Ale

zkaženého ducha pouze hlkami nelze napraviti
;
porada gubernator

nevzpomnla si na blahodárnou úlohu, jakou hraje církev v boji za

28*
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vykoenní nepravostí, ani na podporu náboženského a mravního
vychování lidu a na dobrý tisk.

T. z. generální stávka v Belgii, tak zbyten a lehko-
mysln prý ve prospch rovného volebního práva vyvolaná, skonila
po 10 dnech. Stávkovala jen asi i/* dlnictva, a z nich ovšem mnozí
nucen, jelikož nebylo práce. Stávkou tou mla býti „popská vláda"

svržena, zatím byli vdcové rádi, že snmovna vyslovivši jednohlasn
nelibost nad stávkou dovolila, by se zídila v ní komise pro studium
volební otázky, a honem sehnali schzi, že tím dosáhli svého zámru
a tedy stávku koní. Penz jim naslibováno z liberální strany dost,

a snad i dáno; král heren Marquet (pi „Petit Bleu") dal jim 100 tisíc

fr., ale nyní jim vyítá, jak jej díve hanobili a nyní tuze rádi jeho

špinavé peníze shrábli. „Vštec" Maeterlinck aspo ideálním po-

vzbuzením v novinách jim pispl, což však hladu jejich nezahnalo
ani píkrmu ke kousku chleba a' troše hrachu nepidalo; dti posílány

pes hranice k soudruhm francouz3kým ! Odvolaná a znova usnesená
stávka belgická mla setíti špatný dojem zmaené stávky uherské,

ale zatím jej zvýšila, okradši svedené dlnictvo o výdlek asi 3 mil. K.
Socialistická velkopekárna schwechatská (Ham-

merbrot) byla blízko úpadku prese vše vnucování a ohrožování
ostatního živnostnictva ; nkolik milion vázne na ní, v tom i peníze

zahraniních trust na zdolání domácí konkurrence. Tu v nejvyšší

nouzi ujal se jí zástupce Rothschildovy Kredit-Anstalt Spitzmiiller a

dal jí pl mil. K za „velmi pízniv}'ch" podmínek k disposici. Vd-
cové na v^Hky jim proto inné odpovídají velkopansky, že rozumí
se pece samo sebou, že velkopodniky mohou jen pomocí velkokapitálu
prospívati. Jak se to však srovnává s (theoretickým) bojem jejich

proti kapitalismu, a na potom teba nových ád spoleenských, a

kam se podly drobné píspvky lenstva, na to již neodpovídají.

Týmže socialistickým kon šumm dokázáno, že ze 284 jen

ve 12 zavedena 48 hod. pracovní doba týdn; ve 3 48—54 hod.,

v 26 54-60, v 69 60—66, v 63 66—72, v 58 72—78, v 58 78—84,
tedy až i pes 20 hodin denn, kdyby se nenadsazovalo zakázanou
nedlí ! Vymlouvají se ovšem, že to není stálá „práce", velká ást se

jen prosedí nebo prostojí, zvlášt v menších pobokách. Dobrá, ale

pak se má initi rozdíl ten též u jiných obchodníkv a neštvati.

*

Uherský primas Csernoch zabývaje se v posledním list ku
knžstvu ímskými výnosyopenžních ústavech a knžské
innosti v nich, upozoruje, že nejednali by knží v jeho smyslu,

kdyby se pod tou záminkou takových všeužiteny-ch ústav vzdalovali,

ale žádá, by spolupsobili jen v ústavech spojených s njakou domácí
ústednou aneb aspo podrobených dohledu ústedního spoleenetevního
svazu a jeho rozkazy pesn provádli. Pochybných podniku mají se

ovšem vbec vzdalovati.
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Politicky a vojensky.

Cesko-nmecké vyrovnání v Cechách zstává poád ješt

vyrovnáváním. Nmci by svolili k zasedání snmu pod nátlakem

uitelstva, kdyby jen uitelské platy a volební ád se projednával,

jiného nic. Obojí uitelé, eští i nmetí, byli ve Vídni u vlády prosit,

ale hr. Stíirgkh pokril rameny, on že nic — na to že je snm. Srdce-

lomné asi bylo, když chudák a la Smrtka líil ministrm uitelskou

bídu. Finanní referent Dr. Urban složil svj referát, zstávaje lenem
z. výboru, a pejal jej Dr. Pinkas

;
píjemná práce to te ovšem není,

ale zemský výbor chce eliti všem útokm na samosprávu zem, proto

neodstupuje. Nmci už by tam radji vidli zerapanského komisae.
Jiné vyrovnání, v Halii mezi Poláky a Rusíny, jež mlo zaíti

„opraveným" volebním ádem do snmu, taktéž se zatím rozbilo zá-

sluhou rozvážnjší menšiny a katolických biskup haliských.

Volební úprava pro zemský snm h al i ský vypracovaná
blokem Bobrzynski-Leo-Stapinski, kterou katolická lidová vc mla
býti ve prospch pochybné demokracie potlaena, byla konservativní

stranou pod nátlakem vládním, a nedviv, pijata ; biskupové

chovali se passivn a vystoupili teprve, až váženým hr. Tarnovvskim

pímo vyzváni, proti tomuto majorisování, jímž by zvlášt v mstech
židé (15% obyv.) byli úpln ovládli. Biskupové neustoupili ani do-

mluvám vídenské vlády, vidouce ve volební oprav vítzství nebe-

zpeného radikalismu, který sice pomr k Rusínm zevn jakž takž

upravil, ale v dsledcích jist k rozvratu a vtším sporm by byl

vedl. Vykonali proto svoji katolickou povinnost, když se proti tomu
ozvali, a zdá se, že s úspchem ; konservativní živlové mají te pí-

ležitost proti Ivovské korrupci se semknouti a neblahé pomry na
zdravjších základech upraviti. Rozumí se samo sebou, že židovský

tisk mobilisoval proti biskupm kde koho, korunu, kurii, slovanství atd.

Sám však Daszynski, jeden ze štvá, nyní tento výplod volební

geometrie nazývá monstrem, ale ped tím o njakém dorozumní
s menšinou nesmlo býti ani zmínky.

Tak má Rakousko nkolik krisí najednou.

*

19. dubna uveejnn rozsudek nejv. správního soudu, že obec

vídenská jest oprávnna dle zemského zákona z 1. listopadu 1909
žádati všechna podání v ei nmecké, ale jest povinna pijímati

doklady jejich také v ei eské, jelikož na tyto se onen zákon
nevztahuje. Slo v tomto pípad o doklady volebního práva, jež

reklamaní komise odmítala.

Ve Vídni nastal vážný obrat rozdvojením liberální radniní
opposice, z níž ást chce býti opposicí pracovní, totiž spolu-
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psobiti ve správ obce s kesanskými sociály. Tito pod nynjším
vedením Weiskirchnerovým co do hospodárnosti iní se znamenit —
nové a nové podniky se projektují a provádjí, tak že i opposice se

jimi umluje, jíž Weiskirchuer nedává tolik píležitosti k útokm.
Spojení s liberály snad stran pi volbách prospje, ale v zásadách

nikoli: zuivost protislovanská mže te už jen efemerních výsledk
docíliti, po nichž bude pád tím hlubší, a kesanské zásady se v boho-

pustém boji tom beztoho pomalu vypaí. Starokonservativní strana,

která od jakživa usilovala o mír mezi národnostmi a tím o posilu íše,

sotva se s touto stranou spojila, již nyní opt nesouhlas svj dává na

jevo. Arci v nynjší rozvášnnosti každý umírnný program zatím

podlehne,
*

Rakouská zembrana k dosavadním šesti ulánským jízdním

plukm, 3 eskadronám (1 divise) tyrolských a 2 eskadr. (1 divise)

dalmatských jízdních stelc má letos dostati dva nové jízdní pluky

se štábem v Praze a Št. Hradci. Pluky sestávají ze 6 eskadron. Brigádní

velitelstva jízdní zembrany jsou dosud v Olomouci, Lvov a Welsu.

Gažistm mobilisovaných pluk má služební doba za mo-
bilisace býti zapotena dvakrát.

Ve Vídni sestoupil se spolek na podporu rakouských
zájm (hospodáských a kulturních) v Albánii. Hr. Fr. Harrach

oznaen za pedsedu, bar. L. Chlumecký, pedseda pípravného výboru,

za místopedsedu. A te jen hodn sbírat

!

Válka balkánská tedy skonena. Zatím pímím bilance její

není ješt vypracována, ani urité íslice, kolik stála život, nejsou

asi tak správný, jak se udávají. Hospodáské škody, zvlášt v zem-
dlství, jsou všude veliké, i vítzové je letos asi bolestn pocítí. Koist
movitá tchto jest po výtce jen „válená"

;
penz nebo poživatin mnoho

neukoistili, nebo zdlouhavé boje všechno ztrávily nebo zniily.

Koist nemovitá za to bude hojná, ale tu práv vyskytují se

nesnáze pi dlení. Kejsou jist pravdivý všechny zprávy novin

o sporech mezi balkánskými spojenci — nyní teprv se jasn ukazuje

závist a nechu proti nim, jež mimoslovanskou Evropou lomcuje —
ale že dlení nepjde hladko, jest pochopitelno : národnostní pod-

klad nemže všude, zvlášt v promíchané Macedonii, rozhodovati

;

zásluhy o vítzství na sporných místech též bude nkdy nesnadno
rozsouditi, kde úspch jedné ety podmiuje úspchy druhých; a konen
velmoci budou vítzm spíš ubírati než pidávati, zvlášt co do ostrov,
na které má iJecko zálusk. Vjmínný status quo ovšem poslán kam
pati. O válené náhrad zatím se pestalo mluviti.

erná Hora, chudra, která válku pedasn zaala a pozd
skonila, má dostati nejmén, protože neb3'la hodná, obléhajíc a dobyvši

Skadru pea zákaz velmocí, jež jej ustanovily hlavním mstem Albánie.
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Katolická Francie sympatisuje s kesany balkánskými nazývajíc

lodní manifestaci proti erné Hoe „lácheté" (zbablostí), která nenajde

omluvy. Král Mikuláš zván jest karakterem, jenž dává mnohým píklad.

Ale za Lotim vystupuje druhý obhájce Turk spisovatel Claude FarrAre.

Za poslední války „Líecko proti Turecku" znamenalo asi tolik jako

„civilisace proti barbarství". Ale když byl roku 1902 ministerstvem

námonictví poslán do Caihradu, ml píležitost po 2tí msíc studovati

Bulhary ve Varn, Reky v Athénách, Rumuny v Galaci a Turky ve

Stambulu. I pesvdil se, že Loti má pravdu. „Doznávám, že Turek
není hloupý, krvežíznivý, že jen z donucení staví se proti nepíteli,

pohnut zradami, tisíckrát potupen a vyprovokován a že v orient

moslemín platí stokrát víc, nežli všecka orthodoxní, schismatická a

mongolská plemena dohromady. Má jinaké vzdlání než my, ale má
také duši a nelze popíti, že i morální síla, filosofie, umní kvete u Turk.
Turek jako lovk je mírný, vlídný, k žen uctivý, k dtem i zvíatm,
ke všemu, co slabého, ohledu plný a veskrze vrný. Ježto je písmem
celé Evrop cizí, nemohl jí o sob povdíti, aby rozumla, kdežto jeho

nepátelé povdli na jeho škodu vše, co mu kivdilo. Falešní Turci

t. j. Mladoturci, vedeni cizincem Enverem a množství žid zavinili

smutný stav nynjší. Starý Abdul Hamid byl prozíravý a nedal jim

pijíti k veslu. Nynjší vládnoucí strana pozstává z vrah (Džavid

pasa) a pímých zrádc (Arménové)."

Velmoci blokovaly lostvem svým na nátlak rakouský pobeží
ernohorské, ale k rozhodnjším krokm se neodhodlaly; vrchní ve-

litel lostva, anglický Burney, je poád oddaloval, nechtje sebe

a lostva ješt více vydávati —• posmchu djin.

Skadar padl, „Caihrad západu", bazar obchodu evropsko- asijského,

klí Adrie, benátské kdysi Scutari (1396—1479), kdysi Clirysopolis

illyrská, ohrožovavší jaderské moe pirátstvím, Skadarskc pevnosti

jsou prý z evropskotureekých nejpevnjší ; tím vtší by bylo vítzství

ernohorské, dobyté arci jen s pomocí Srb, kteí sice formáln pro

nátlak velmocí odtáhli, ale nechali tam tžká dla s jich — obsluhou.

Pevnost Taraboš hlavn tak dlouho dobyvatele zabavila. Píše se, že

jednou už jí ernohorci mohli míti, ale Nikita povelel, aby se po-

kalo, až by princ Danilo dorazil, aby jemu zstala sláva podmanitele;

zatím však obhájci se vzpamatovali a útoníky zatlaili.

Essad pasa ve Skadru kapituloval, prý z hladu, ale za estných

podmínek: vojsko jeho prý o 35 tisících mužv odtáhlo se zbraní

a vzalo i lehí, snadno dopravitelnou výzbroj s sebou do —
Albánie, aby se tam spojilo s jiným poraženým vojskem (Džavid pasa),

prý o 1 5.000 muž ; tedy pro Albánii vojska dos, aby se Essad v ele
jeho mohl smle prohlásiti za albánského panovníka. To prý Nikita

s ním velmocem tak nadrobil v dík za to, že mu prokázaly est takové

skvlé námoní demonstrace a blokády. Kdo se tu smje i — nesmje?
Ale ovšem ješt ne naposled, nebo práv z toho hrozí nám válka.

Lidé se zlobí, když vyvedli njakou hloupost, ale rozumnjší
zlobí se na sebe, ne na druhé, vi kterým prohloupli. Rakouští
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Maai a Nmci nepatí k tem rozumnjšim, nebo zlobí se na balkánské
Slovany, které mohli míti za spojence a mají te za odprce, a možná
odprce velmi vážné, kterým tiskoví smokové brzy pestanou se vy-
smívati. Ve „Figaru" bývalý ministr Hanotaux docela výslovn táže se

Rakouska, niá-li zájem na tom, býti stále protislovanským. Je tedy

svtovým tajemstvím, že „tlaiti Slovany ke zdi"* zstalo ješt poád
v programm krátkozrakých vlád našich. Náleží-li k vládnímu umni
pedevším prozíravost neboli ohled na zadní kola, zde mla a mohla
se osvditi. Albánie nám píznivá byla by ovšem jakousi protiváhou

proti nepíznivým Srbm a ernohorcm. Ale kdož pak za tu píze
ruí? A pro nevyhledávati pátelství radji hned se sousedem?

Velmoci jak pi lodní demonstraci, tak v londýnské konferenci

ujišují sice, že usnesení jejich co do Skadru provedeno býti musí, ale

k naléhání rakouskému, aby se tedy provedlo, rozpait se usmívají

;

i náš vrný nmecký sekundant myslí, že Skadar jemu za válku nestojí.

Nám ano?
Nad Bosnou a Hercegovinou prohlášen stav obležení.

J
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HLÍDKA.
O bezdrátové telegrafii.

Napsal ANTOKÍN Hbza. (O.)

Stanice v Cadixu a v Tenerif pracují na dosah 2500 km, Las

Palmas na 5000 km ; Cadix korresponduje s Pernambukem v jižní

Americe a mže prostednictvím stanice v Clifdenu v Irsku telegrafo-

vati až do Kanady. Vedle toho jsou stanice francouzské spolenosti

ve styku s lodmi, které pohybujíce se v dosahu jejich vln jsou aparáty

radiograíickými opateny.

Eozvoj bezdrátové telegrafie podporoval též nkdejší sultán ma-

rocký Abdul Asis, jenž daroval pro stanici ve Fezu pozemek v rozmru

6000 m2, penechav zárove vodní sílu o spádu deseti metr k pohonu

elektrických stroj. Fezská stanice byla dohotovena v lét r. 1911,

má dv tykadla po padesáti metrech výšky ; k ní druží se stanice

v Stífru, položená jihovýchodn od Fezu, ve vzdálenosti dvaceti kilo-

metr. Prostednictvím stanice ve Fezu byla podána sultánu Mulay-

Hafidovi zpráva o zavení dohody nmecko-francouzské ze dne 5. listo-

padu 1911 a touž cestou sdlil také sultán svj souhlas s ní.

Stanice marocké korrespondují velice ile, poet bezdrátov

telegrafovaných slov iní v nkterém msíci až 120.000. Sí marocká

bude rozšíena spojením Rabatu s Casablankou, linií o kovovém vodii,

kteráž bude pak prodloužena do Asemmuru a k Mazaganu, naež dojde

nepochybn též ku zlevnní telegrafní sazby, v tchto pásmech

dosti drahé.

O získání prvenství v radiografii v Portugalsku piinila se

spolenost Marconiova a uzavela r. 1912 s vládou prozatímní smlouvu

Hlídka. 29



414 Antonín Hrza:

ohledn pti stanic. Jedna bude zízena na Azorech a druhá na mysu

Verde, každá bude o dosahu 2500 km ; stanice v Lisabonu bude pe-

konávati 1660 km, stanice v Oportu 500 km.

Radiografie dobyla si pdy i v Turecku, kde již r. 1910 bylo

provedeno spojení Asiru (v Yemenu) s Caihradem ; souasn bylo

usneseno zíditi stanice v námoním arsenále a na všech válených lodích.

Téhož roku konány pokusy také' v Srbsku a sice za pítomnosti

krále, korunního prince a etnj-ch vysokých dstojník srbské armády.

Použilo se pi tom pojezdných stanic „Telefunken", které fungovaly

velmi dobe. Na základ tchto píznivých výsledk byly pak etné

pluky opateny bezdrátovými aparáty tohoto systému.

V Petrohrad byla r. 1912 otevena škola pro výcvik perso-

nálu v bezdrátové telegrafii. Doba kursu potrvá ti msíce a bylo do

nho povoláno prozatím dvacet elektrotechnik. Posluchai obdrží po

dobu vyuování menší podporu, po dokonaném výcviku jsou jim za-

jištna místa se 600—1000 rubly služného.

Rusko má v pomru k svému teritoriu dosud málo stanic. Spo-

jení Petrohradu pes Libavu k Sevastopolu (vzdálenost asi 2200 km)

bylo provedeno r. 1909. Roku 1910 byly zízeny stanice v Petro-

pavlovsku a v Nikolajevsku ; stanice v Petropavlovsku byla však vloni

bouí zniena a není dosud opravena. Téhož roku vyzbrojily také pí-

stroji bezdrátovými své lod ruská spolenost paroplavební a spolenost

východoasijská Roku 1911 byly zbudovány tyry stanice a sice dv
u jezera Kaspického a dv u Vj-ehodního moe. Pro rok 1912 bylo

projektováno telegrafní správou zízení dvanácti stanic zvlášt pro rybní

tržišt na mormonském pobeží; se zizováním dalších stanic bude se

pak pokraovati.

Vláda kanadská provozuje bezdrátovou telegrafii na deseti,

na západním pobeží upravený^ch stanicích, v dosahu 240—560 km.

Stanice tylo nalézají se v Triangle-Islandu, v Prince-Rupertu, v Dead-

Tree-Pointu, ve Victoria-Point-Gray, na mysu Lazo, v Pachen,

v Estavan-Pointu a v Ikeda-Head. Na východním pobeží nalézá se

13 stanic, které má v provozu Marconiova spolenost, kteréž palí

dále stanice v Montrealu (320 km) a v Camperdovnu (40O km). Sta-

nice východní podávají tikrát denn a sice v osm hodin ráno, pak

v poledne a k veeru o šesté hodin zprávy o tlaku vzduchu, o teplot,

o síle a smru vtru a vbec zprávy povtrnostní. Stanice Prinee-

Rupert, Victoria a Point-Gray jsou spojeny s telefonickou sítí kanadskou

a mohou tudíž všecky' zprávy tohoto druhu sdliti též do vnitrozemí.
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U Velkých jezer severoamerických jest upraven cel}'^ etz stanic

a sice od Port-Arthura až do Kingstownu pes Torontu, Colbornu,

Stanley, Sarniu, Tobermoru, Midland a Sanct-Marii k Arthuru. Kanada

má nejsilnjší stanici v Glace-Bay, která korresponduje pes Atlantický

oceán s Clifdenem v Irsku. Poštovní správa anglická svolila též, aby

od 1. kvtna 1912 byly ve všech telegrafních úadech Velké Britanie

pijímány telegramy pro místa v Kanad a ve Spojených státech severo-

americký^cb ku sprostedkování ceston bezdrátovou.

Radiografie stala se v Americe také pedmtem sportu bohatých

Amerianv a libstka tato vyvrcholila až v neest, kterou snažil se

senátor Robert potíti návrhem zákona na omezení tohoto sportu, který

znesnaduje a ohrožuje provoz stanic veejných. Návrh narazil však

na odpor svobodymilovných obanv amerických, kteí se domnívají

míti plné právo na používání prostoru. Více než 200 asopis projevilo

souhlas se sportovníky, jichž mluvím jest msíník „Modern-Electrics",

jehož redakce byla zaplavena protesty proti obmezování bezdrátové

telegrafie. Tvrdí se, že jest v Americe asi 60.000 bezdrátových stanic,

které slouží jen k zábav nebo k soukromé poteb svých majitel.

New-York sám má jich pes jeden tisíc, oproti emuž jest arci miziv

malý poet všech veejných stanic pobežních, které patí rzným
spolenostem a kterých je dohromady asi devt set. Sportovníci se

honosí, že zdokonalili bezdrátovou telegrafii a že se výroba sportovních

aparát stala dležitou složkou prmyslu elektrotechnického a tím sport

tento má také svj národohospodáský a sociální význam. Také Marco-

niho objev povstal jenom z híky, kterou se Marconi zabýval již za

svj^ch studijních let v SalisburyPlainu. Nelze též íci, že by radio-

grafieký sport byl na závadu frekvenci úadních stanic, nebo zkušen}'

radiografista pozná z vlastnosti vlny nebo jiskry, pichází-li z aparátu

s ním korrespondujícího i nikoli. Tak prý^ vrchní telegrafista na steše

domu Waldorf-Astoriova v New-Yorku absolvuje den ze dne nkolik

set telegramv, aniž by ho frekvence jednoho tisíce amatérský^ch

stanic rušila.

Pravdou je, že podnikaví dobrodruzi a lehkomyslní hoši zneuží-

vají svých stanic k poplašným zprávám o pedstíraných katastrofách

lodí, ímž klamou pobežní stanice. Volají o pomoc a vysílají do pro-

storu signály nouzové, jakých užívají troseníci, a nejsou ídký pípad}^,

kdy i pomocné parníky byly na rychlo vypraveny, aby pisply ne-

hodou domnle postiženým, aby však poznaly, že staly se obtí svévole

a chlapecké zlomyslnosti telegrafních amatér. Když tylo pípady

29*
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astji se opakovaly, zakroila vláda pece a vydala písná naízení,

které užívání stanic upravuje; naízeni toto však bylo prohlášeno

sportovními kruhy jako neamerikánské.

Telegraf bezdrátový pronikl arci i do Asie, kde nizozemská

osadní vláda pro kolonie v Indii zadala nmecké spolenosti zaízení

ty stanic, ze kterých stanice v Sabangu na ostrov Wé, severn od

Sumatry, a v Sitoebond na Jáv jsou již oteveny. Poalo se také se

stavbou stanice v Koepangu na Timoru, naež dojde ku zízení stanice

v Ambonu. Sabang slouží k telegrafii toliko s lodmi, protože leží

u plavební linie moské. Normáln vysílá do vzdálenosti 750 km (ve

dne), v noci pak až do 1500 km; podailo prý se jí též korrespondo-

vati na vzdálenost 3600 km. Když byla svými znakami rušila frekvenci

stanice ve Victoriapointu, vzdálené 600 km a zaízené aparáty systému

Lodge-Muirhedova, naídila nizozemská vláda, aby pracovala toliko

8 35% energií. Ostatní ti stanice mají sprostedkovati spojení s n-
mecko-nizozemskou kabelovou sítí a budou pracovati pti-kilovatovou

energií. Vzdálenosti, které mají pekonati, mí: Koepang—Ambon
900 km, Sitoebondo—Koepang 1100 km.

Také ína má asi 28 stanic systému „Telefunken" a sice deset

na pevnin, devt na válených lodích, jednu na školní lodi a osm vo-

jenských, pohybliv3''ch stanic. Pomýšlí se na vybudování celé ady
stanic dalších, které by mly sloužiti ku spojení jednotlivých provincií,

zejména Mongolská.

Pístroji, zaízenými dle principu bezdrátové telegrafie, lze re-

gistrovati i bouku, vzdálenou nkolik set kilometr od místa pozoro-

vání. Aparát podobný zhotovil Francouz Flajolet, použiv k pijímání

atmosférických vln elektrickj'ch olovného kohereru, kter^í^ pak psobil

na thermoelektrický sloupec a na zrcádkový galvanometr. Zjistil prý

jím bouku vzdálenou 500 km.
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Zázrak s kr\7í sv. 3anuaria v íleapoli.
Napsal prof. BOH. Spáil, T. J. (. d.)

Vizme tu v krátkosti výsledky Sperindeova zkoumání. ^)

Sperindeo poídil si pesnou váhu a vážil poprvé relikviá

v kvtnu r. 1902 v poslední den slavností, kdy byla ampulla zcela

naplnna. Výsledek byl: 1014*90g. Aby možný omyl vylouil, zamnil

experimentátor na miskách závaží a pedmt, a opakoval se vší pesností

pokus tikráte. Dne 26. záí téhož roku, v poslední den záijových

slavností veer, kdy dosáhl obsah lahviky minima, vážil Sperindeo

touže váhou a týmže zpsobem relikviá znovu. Váha obnášela nyní

987 91 g, rozdíl tedy byl 26*99 g. To by odpovídalo rozdílu v objemu

asi o 25cm'.

Druhou adu pokus vážením uinil P. Silva r. 1904. Silva

vážil ostensoriuin svou vlastní precisní váhou poprvé dne 19. záí

r, 1904. Objem krve se ješt nezmnil a byl zrovna takový, jako na

konci kvtna 1902, kdy Sperindeo první pokus konal. P. Silva konal

pokus 8 nejvtší možnou pesností, jak píše, ^) a pišel skuten k témuž

výsledku jako Sperindeo: 1014-90 g. Píštího dne, 21. záí, byl pokus

veer o šesté hodin opakován, když se byl zatím obsah znan zmenšil,

a váha obnášela tentokráte 1004 g., tedy skoro o 11 g. mén. Dne
22. však váhy zase pibylo na 1008 g. a tak kolísala stále mezi 1015

a 1004 g., nikdy však pod poslední íslici. Posledního dne, 26. záí,

obnášela váha 101 1 g., tedy o 23 g. více než vážil relikviá téhož

dne r. 1902 dle pokusu Sperindeova.

Ze všeho toho následuje nejprve, že též o skutenosti tohoto

tetího zjevu, o zmn váhy, nelze míti nejmenší pochybnosti. Dále je

zjštno, že krev pi maximu objemu vždy stejn váží; resultáty obou

badatel se tuto shodují. Než nejzajímavjší jest pi všem okolnost, že,

jak už tená z pokus P. Silvy vyetl, zmna váhy a zmna objemu

nikterak na sob nezávisí, nýbrž každá, abychom se tak vyjádili, jde

vlastní cestou. Na tuto okolnost zvlášt upozoruje prof. Sperindeo ve

své zpráv v asopisu „Rivista di scienze e lettere". *)

') Dle Cavéne, o. c, str. 355 nn.

«) O. c, str. 158.

*) Un'altra osservazione (Rivista str. 160).
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„Když byl relikviá dne 19. záí vážen, scházelo k úplnému

naplnní láhve už tak noálo, že bylo možno jenom stží stanoviti, zda

obsah je tekutý i není. Po té niveau stále se snižovalo až do 2G. záí,

kdy bjla ampulla asi do polovice naplnna. Až do 21. odpovídala

váha také zmenšenému objemu, ale od tohoto dne poalo jí pibý-
vati, akoli objem, jak eeno, klesal. Tento rozpor váhy

se zmnou objemu dokazuje, že krev podivuhodným a nevysvtlitelným

zpsobem mní též svoji hustotu a že tudíž i v tomto ohledu ne-

podléhá fysickým zákonm."

A podobn píše též Sperindeo professoru Haase, jak tento

v list ze dne 15. ervna 1911 Dru Isenkrahe sdluje: „Sperindeo

mne nkolikrát a uritostí ujistil, že váha a objem jdou svými vlastními

cestami, a sice zcela nepravideln, takže mnohdy váhy pibývá nebo

ubývá, co objem nezmnným zstává, jindy zase zárove rostou nebo

klesají, a opt jindy zase jednoho pibývá, co druhé se zmenšuje." ^)

O faktu samém tedy, co se zmny skupenství, objemu, váhy

týe, nelze rozumn pochybovati. Možno snad vše pozorovati ješt d-
kladnji, možno pokusy uiniti s vlší pesností, ale vi tolika svdkm
a po tolika pozorováních nelze skutenosti záhadného zjevu popírati.

Mluviti tu o ástené suggesci, jak na p. iní Dr. Alois Miiller, 2) je

bezdvodno. Kdyby skuten vzrušení a rozilení zpsobené oekáváním,

zvdavostí, touhou atd. bylo už dkazem, že faktum nelze objektivn

konstatovati, pak bychom práv o nejzávažnjších a nejdležitjších

událostech djin, pi nichž skoro vždy také vzrušení, rozilení atd. hraje

úlohu, nemli nikdy úplné jistoty. Rozhodn též teba státi na zásad,

že k tomu, aby skutková povaha zjevu neobyejného, zázraného, byla

zjištna, není teba jiných kriterií než pi stanovení jev jinj-ch.

Jde tedy pouze o to, jak daný zjev se má vysvtliti.

A tu picházíme k vlastnímu pedmtu svého pojednání. Lze dané

zjevy vysvtliti pirozen i nutno tu uznati skutený zázrak? Tuto

otázku chceme nyní apologeticky zodpovdti.

První otázka, jež se tu naskýtá, byla by ta, zdali ampully sku-

ten obsahují krev.

Samo o sob nezdá se vlastn ani nutné k rozešení našeho

problému podstatu obsahu láhví stanoviti. Nejsou-li pirozené píiny

s to, aby záhadné zjevy vysvtlily, pak stojíme v každém pípad ped

*) Isenkrahe o. C, str. 121.

2) Neapolifanische Blutwunder. Vou Dr. Alois Wuller (Aar, 1912, . 2 str. 246).
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zázrakem, a už látka, o niž se jedná, je vskutku krev nebo cokoli

jiného. Jenom že v tomto posledním pípad by nejenom spojitost divu

s úctou svtcovou zstala záhadnou, nýbrž by i nerozešitelnou záhadou

zstalo, pro že Bh v tomto pípad v ád pirozený zasahuje a

zázrak tvoí.

Na dkaz, že se v láhvích krev nalézá, mohli bychom nejprve

už uvésti svdectví oitých svdk, kteí tvrdí, že eená látka úpln

tak vypadá jako ztuhlá, po pípad pnící se krev. Mohli bychom též

appelovati na tradici, která vypravuje i o pvodu krve, že totiž ji

zbožná njaká paní v arén, kde sv. Januarius byl divokým zvíatm
pedhozen, sebrala a uschovala. Vrátíme se ješt pozdji k tomuto

dkazu z podání. Nyní však nás hlavn zajímá jiný dkaz, podaný

prof. Sperindeem na základ spektrální analyse, kterou bjd

v záí r. 1902 obsah lahviky zkoumal.

O pokusích a výsledku jejich píše obšírn prof. Sperindeo ve

svém díle, ^) z nhož tuto hlavní tres podáváme.

Látka, která se v lahvici nachází, je tam v takovém množství,

že nepropouští paprsk svtelných, a už jest v pevném nebo v tekutém

stavu. Než Sperindeo pesvdil se astji o tom, že pí slékání po

skle zanechává na as stopy, které by se pi paprscích svíkového

svtla daly analysovati. Jedinou pekážkou by tu mohlo býti silné sklo

relikviáe a snad i stna ampuUy. Aby se o možnosti pokusu pesvdil,

uinil Sp. nejprve adu pokus pedbžných za okolností co možná

stejných. Pevn stojícím, velmi dobrým spektroskopem analysoval

nejprve s professorem chemie na universit neapolské Januariera n-
kolik kapek krve, jež z píchnutí špendlíkem obdržel. Spektrum uka-

zovalo oba v knihách popsané temné pruhy mezi Frauenhoferovými

arami D a E,

Po tchto pokusích odebrali se oba pánové ješt se dvma prvodci

dne 25. záí 1902 do dómu a tu byl konán vlastní pokus. Spektroskop

byl náležit pipraven, knot svíky byl naten kuchyskou solí, aby ve

spektru ára natriová jasn vynikla. Sperindeo uchopil relikviá za

rukov, nahnul ho, aby se vnitní stna láhve smoila, a pak ho po-

stavil mezi svíci a spektroskop, žádaje professora Januaria, aby se jal

spektrum, jež vznikne, pozorovati. Nejprve nebylo nieho vidti, ale

po nkolikerém obrácení (relikviáe) podailo se relikviái dáti takovou

polohu, že paprsky svtla pronikaly pímo místem, kde v láhvi lpla

') Sperindeo o. c, str. 67 nn.
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na skle tenounká vrstva obsahu, a soustedoval}" se ve štrbin spektro-

skopu. V tomtéž okamžiku ukázal se ve spektru temn}- pruh, svdfííci,

že látka jest krví, za ním druhý kruh zeleny', a mezi obma jasné

pásmo. Professor Januario bjl výsledkem zcela uchvácen a nemohl se

ani na spektrum vynadívati. Nkolikrát se znovu vracel, aby se ješt

lépe pesvdil, a astji opakoval : „Kdybych to jenom mohl fotografo-

vati 1" Na to vymnili si s prof. Sperindeem místa a tento konal po-

zorování s týmž vý^sledkem. Sperindeo koní svj popis pokusu slovy

:

„Spekíroskop dokázal se vší jistotou, že v relikviái sv. Januaria se

nachází krev."

Totéž bylo pesvdení professora Januaria. Pišed dom vykládal

8V3''m vše, co se udalo, a optoval: „Látka v ampulle sv. Januaria jest

beze vší pochybnosti krev." Když asi msíc po té, dne 24. íjna, ho

za píležitosti jeho jmenin nkolik pátel navštívilo, prohlásil i jim

:

„Je to zcela urit krev!" Více však než slovy dokázal pesvdení
své skutky. Díve byl v náboženském ohledu lhostejný, ode dne zmí-

nného pokusu však poal pistupovati ke svátostem. Už za ti msíce

po té rozlouil se s tímto svtem, a smrt jeho byla velmi píkladná,

v pravd kesanská. Krásný výsledek spektroskopického pokusu oživil

jeho víru. *)

Pes to prese všechno teba uznati oprávnnost kriiických po-

známek Dr. Isenkrahe, který ve své knize 2) s odbornou dkladností

a znalostí dokazuje, že spektrální analyse, tak jak Sperindeem a Ja-

nuariera provedena a popsána, sama o sob ješt nestaí k úpln

jistému dkazu, že v ampulle jest krev a pouze krev bez jiné che-

mické nebo fysikalní kombinace. Jsou totiž látky, jichž pimísením

v malém množství hlavní absorpní spektrum se nemní, a Isenkrahe

uvádí za piklad (na str. 163) pokus, který sám konal. Mimo to

spektrum, jak je Sperindeo popisuje („temný pruh, za ním zelený, a

mezi obma jasné pásmo") hodí se také na jiné látky, na p. na karmín,

turacin, na smíseninu kamence s purpurinem a pod. Spektra všech

tchto látek a spektrum krve vykazují ovšem jemné odstíny, ale toho

si experimentátoi bud" nepovšimli anebo aspo ve své zpráv nieho

o tom nepraví, a tak jest konkluse Isenkrahova skuten správná, že

analyse spektrální sama o sob ješt se vší uritostí pítomnost krve

nedokazuje.

*) Cavéne, o. c, str. 268 nn.

*; Isenkrahe, o. c, str. 134-164.
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Sama o sob, jsme ekli; nebo uvážíme-li okolnosti pozorování

a odvoláme-li se na tradici, dkaz se tak dopluje, že nám jistoty po-

skytuje. — Bezprostedn ped pokusem analysovali oba uenci, jak

jsme slyšeli, kapk}^ erstvé lidské krve. Pevné jejich pesvdení, že

jest v ampuUe krev, a jistota, s jakou o tom referují, je dkazem, že

spektrum, které pi hlavním pokusu vidli, bylo jist totožné se spektry

pi pedbžných pokusích s kapkami krve konaných. Že ve své zpráv
pouze svrchu eené ti znaky spektra udávají a na odstíny, jimiž

práv spektrum krve od spektra jiných podobných látek se liší, ohledu

neberou, vysvtlí se snadno tím, že v knihách odborných se uvádjí

vtšinou tyto znaky jako podstatné, a na možnost, že by lahvika n-
kterou ze zmínných barevných látek mohla obsahovati, že ani ne-

pomyslili. — Dále dlužno pipomenouti, že nkteré z eených barev-

ných látek, na p. karmín, teprve v 18. století byly vynalezeny, A tu

lze právem i tradice se dovolávati. To co se nyní v neapolském dom
dje, dalo se dle úedních zpráv už dlouho ped tím, než karmín a

podobné barvy byly známy, a staletá tradice, jíž nelze jist upíti víry,

mluví o krvi sv. Januaria. Mimo to obtíž, jak vysvtliti dané zjevy,

které s úctou svtcovou tak úzce souvisí, jest mnohem vtší, ne-li ne-

pekonatelná, nejde-li tu o krev jeho, nýbrž o jinou látku. (o. p.)



422 VÁCLAV Kubíek :

Z djin msta Lioštic.

VÁCLAV KrBÍEK. (, d.)

Souasn klade biskup mohelnickému farái na srdce, aby

vhod nevhod se snažil vrátiti tvrdošíjný lid k jednot víry. Sám pak

laskav i písn domlouval neposlušným zejména z úadu mstského,

kteí se k nmu jednotliv museli dostavit, ^) trestal Maletínské i Mo-

helnické, kteí se nepoddali, i vzením. ^) Ale vše nadarmo. Nkteí
ob3'vatelé a mezi nimi též bývalý primátor msta Wolf Birsak a pí-

buzný jeho Jií téhož jména vysthovali se jinam; zejména do Litovle,

kdež uení Lutherovo pod záštitou pán ernohorských z Boskovic

bujelo bez pekážky, ^) jiní pak, teba se pro tu chvíli volky nevolky

podrobili na venek, trvali uvnit pes úsilí biskupovo tím tvrdošijneji

pi svém vyznání. Sml-li se nedlouho potom v Mohelnici nerušené

zdržovati bratrsk}^ knz Jií Pulec Horážcovský, jenž tam

roku 1594 zemel, *) je to dkazem, že v mst za onch let co do

náboženství jakž takž bylo klidno, a'e jen zevn. Po smrti biskupa

Stanislava roku 1598 se Mohelnití skuteným smýšlením už netajili.

Stžují si téhož roku cechy mohelnické purkmistrovi a rad, že se

jim nejen nepodává svátost oltání pod obojí, nýbrž i že kdo tak pi-

jímá, nesmí se pochovati na katolickém hbitov. ^)

') Kop. XXIX. 39. a dopis ze dne 24. ervence 1590. Kop. XXVIII. 159.

Kamenieh, Zemské snmy III. 383 nedopatením vztahuje tento dopis biskupský

na Unio vsk é.

3) Kop. XXVIir. 146. O Mohelnických píše biskup z Brna dto 30. listopadu 1590

editeli núrovského panství: »Že jsi Mohelnické do vzení pro nesrovnání se s jinými

u víe svaté katolické dal, tob to schvalujeme, v kterémžto vzení aby až do píjezdu

našeho zanecháni byli nai.* (Ml pijeti na Mírov v dea Nového léta 1591 ktit sy-

náka editele, svého bratra Hanuše Pavlovského). Kop. XXVIII. 260/ Do Mohelnice

poslal biskup, aby v niem a zvlášt co se týká zpovdi, nemli zkrácení, eského

kaplana. Kop. XXVIII. 183. dto 23. srpna 1590.

^) O odchodu nkterých obyvatel z msta zmiuje se biskup v dopise dne 22. záí

1590. Kop. XXVIII. 198. O Wolfu a Jiim Birsakovi kop. XXVIII 220. 235. Wolf

Birsak žádal pozdji z Litovle o výhostní list. Biskup píše stran toho Mohelnickým

15. bezna 1592: »Dejte mu takovej vejhost, jak se zachoval, vSak prostedn, aby také

bez ouhony poctivosti jeho bylo, stolka abyste se ho aspo zbyli.« Kop. XXX. 46. 53.

*) Památky arch. IX. 352.

5) Kanuníeh, Zemské snmy III. 420*.
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V okolí Mohelnice bylo nejinak. Farní obroí úsovské držel

ženatý knz Václav Novoliský, jenž roku 1591 koupil dm v Lošticích. *)

Teprve když roku 1598 pevzal úsovské panství pan Karel z Lichten-

štejna, jenž krátce na to stal se katolíkem, dostali tam hodného knze;

ale kardinál Dietricbštejn chtl ho roku 1002 pesadit, jestliže by

„njaký fedrunk neboližto pi nejmenším stravu na zámku jraíti ne-

mohl". 2) Ml se tam tudíž nevaln.

Sirotí statek podolský s Vyšehoím držel roku 1599 po

zesnulém Václavu Kobylkoví ve správ strýc jeho Mikuláš starší

Kobylka z Kobylího, souasn pán blolhotský. ') Faru vyšehorskou

opanovali pod ním úpln knží luteránští. Vinou jejich obroí schudlo

na píjmech desátkových. Z luterských pastor jmenuje se k roku 1600

knz Pavel a k roku 1609 Jakub Seidel, jehož nástupcem byl knz
Jií.*) Ve Vránové Lhot, kdež byl od roku 1587 pánem Jan

Kobylka z Kobylího, rozhodný stoupenec víry luterské, psobil za

jeho dob na fae ženatý knz Melichar. ^)

V Moravianech následoval, nevdomo zdali bezprostedn,

po knzi Martinovi fará Jan Beneš. První zmínka dje se o nm
roku 1590. Dv léta potom koupil v Lošticích rinkovní grunt . 56

pro svých pt dtí a manželku svoji Annu, dceru moravianského

rodáka knze Havla Malata, jenž byl církevním správcem v Po ste 1-

mov, «) Zdali knz Jan Beneš obdržel moravianskou faru s vdomím
církevní vrchnosti, nelze íci, ale možno je to. Bjlte tehda „velkej ne-

dostatek dobrých, pobožných a ádn svcených knží," '^) a biskup

nemaje na výbr spokojoval se i s knzem mravn nikterak bezúhonným,

jen když se mohl nadíti jeho pravovmosti. Le ani uení knze Jana

Beneše nebylo pesn katolické. Držitelé statku moravianského olomutí

kartuziáni vidli se nuceni, vyžádati si roku 1593 nkolik duchovních

z ádu jesuitského k missii v Moravianech „aby poddaní z blud,

v nichž vzeli, byli pivedeni k pravému náboženství katolickému."

Výsledek si missionái pochvalovali: vyuili farníky moravianské

') Pišel krátce ped tím do Úsova z ech, Borový, Martin Medek 95.

*) Kop. XXXVI. 65.

3) Ph. olom. XXXIV. 195.

*) Dec. tBatr. moheln. /. roku 1671 p. 214. 215.

5) Knihy msta Loštic sv, XXXI. 255.

*) Knz Havel Malat byl v Postelmov hned roku 1578 a jmenuje se roku

1598 nebožtíkem.

') Píše biskup roku 1588 obci mst. Doubravníka. Kop. XXVI. 137.
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v katechismu tak, že všichni ochotn pijali svátosti a vrátili se k víe

svých praotcii. ^)

Knz Jan Beneš moravianský držel té doby také obroí zá-

bežské. Tamjsí správce bratrského sboru a editel šlechtické školy

bratr Jeroným Fikar zemel roku 1580. Nástupce jeho bratr Jiík

Lomnický byv „pro nejedny nezpsoby a nepiklady složen od práce

a povinnoati knžské, byl v Zábehu nkolik let sousedem". Když

pak poznov úad jemu navrácen, zemel krátce potom roku 1586.2)

Duchovní správa pro katolickou menšinu v mst zastával moravianský

fará Jan Beneš. Památkou po nm zbyla ktitelnice zhotovená

roku 1594. ^) Téhož léta nkdy po sv. Jií knz Jan Beneš zemel. *)

Na volbu nového faráe neml kartuzianský ád, jemuž náleželo

panství moravianské, žádného vlivu. Kostelní patronát mora-

vianský pativší dosud šternberským pánm, posledn knížeti Karlu

z Minstrberka, pívrženci nové víry, koupil v letech 1593 i s právem

ochrany nad osadami Moraviany a Pálonínem editel panství štern-

berského Joachim Pivce z Hradan a Klimštejna. &) Nový patron dosadil

hned po smrti Jana Beneše na faru do Moravian knze Valentina
Scherfera ze Scherfersteina. Nový fará rodem z Krnova,

syn markrabcího kanclée, ^) byl vyznání luterského. Uml-li esky,

neví se.

Pevor a konvent kláštera kartouzského jakožto ddiná vrchnost

moravianského statku neuznali pevodu ochranného práva ve prospch

pana Joachima Pivce, zakázali svým poddaným v Moravianech a

v Pálonín initi jemu ochranný závazek, zapovdli jim písn pod

') Schmidl, Historia soc. Jesu. Prague 1749. II. 18. — Volný v cirk. topogr.

olom IV. 35. pochybuje o tomto výsledku s poukazem na zadržování desátk v letech

1594— 1599. Ale desátek zadržovali, jak vysvitne z pozdjšího vykladu, na rozkaz

vrchnosti katolití osadníci obvodu moravianského svému farái proto, že

byl nekatolíkem.

*; Zápisy bratra Orlíka. Fontes rerum austr. I odd. V. str. 271. 280.

*) Ve farském dvoe v Zábehu nalezena roku 1910 v zemi starobylá ktitelnice

s límto kusým vydlabaným nápisem... CHWALE BOŽI VDIELANA ZA JANA
BENESSE FAR ZABRZE 1594.

*) Poslední zpráva o nm ve stedu ped sv. Jiím 1594, kdy knz Jan Beneš

ty asy fará moravianský prodal náležité sob purkrechtní peníze 150 h. Janu So-

boteckýmu, úedníku Doubravskému za 40 h., jež knz Jan za sebe, manželku a dti

své kvituje Listi ná SeUk. archivu II. p. 2. — Dne 10. srpna 1595 prodává se po

nebožtíkovi dm v Lošticích.

') Volný, Mahren V. 96. 131'69.

«) N-, tizenblatt, 1864 p. 77.
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pokutou 50 kop groši, aby se o žádnou vc, byf i byli voláni, ped
nho nestavli a sedmnáct zahradník v Moravianech, kteí od staro-

dávna patili k fae tamjší, uvedli sob v roboty a platy. >) Souasn
ovšem neuznali také dosazeného pánem z Hradan faráe a zakázali

hned roku 1594 svým osadníkm v Moravianech a v Pálonín odvádt

knzi Valentinovi desátek. To se provádlo dsledn po šest let. Mo-

ravianský desátek dvanáctého snopu pšenice, rži a jemene dávali

kartuziani odvážet sob do panských dchod, sutý desátek z Moravian

a Pálonína nechávali poddaným. *)

Všechny phony knze Valentina o tento desátek byly od pán
soudci „ze slušných píin" odloženy ke svatojanskému soudu roku 1600,

pi nmžto však nestála žádná z obou sporných stran. 3) Bylt totiž

krátce ped tím smlouvou dne 6. ervna roku 1600 Joachim Pivce

z Hradan postoupil podací i ochranné právo moravianské panu

Karlovi z Lichtenštejna. ^) Knz Valentin Scherfer byl v Moravianech

ješt poátkem listopadu téhož roku, kdy stál v Litovli za kmotra Susan

novorozené dcerce Daniela Kranicha, jáhna nmeckého kostela. Spolu

s ním je zapsán pi tom úkonu též fará loštický Matouš Semelius. ^)

V Lošticích proti dívjšímu astému stídání duchovních se

pod vrchností unovskou postavení knze faráe ustálilo. Aspo Matouš

Semelius pobyl si tu jako snad žádný z jeho pedchdc v úad. Za nho
roku 1591 ozdobena kostelní vž novým velikým zvonem, jenž byl po-

ízen nákladem vší obce msteka Loštic a poktn jménem sv. Jana. <5)

') Puh. olom. XXXIII. 60. 103. — PShon o to pi soud svatomartinském roku 1594.

*) Sutého desátku se odvádlo tehdy z Moravian po 12 korcích pšenice, rži

a jemene, ovsa pak 27 korc p&ldruha vrtele. Z Pálonína po 35^ korcích rži a ovsa.

Kopný desátek moraviansky vynášel jak ho na poli bylo vytknuto:

roku
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Akoli roku 1568 sedm tvrtlán pole obroního bylo scizeno za

nepatrný rouí plat 9 zl. mor. 12 gr. a jediným pozemkem farním

zbj-la žadlovská louka, ml fará nicmén píjmy slušné. Krom
desátku kopného ili závistivého od desíti soused, kteí odvádli

z nkterých polí po dvanáctém snope pšenice, rži a jemene a taktéž

z jednoho kusu pole v Moravianech, pobíral z Loštic a z pifaených

osad ron úhrnem 143^8 mic rži a 140^/8 mic ovsa, z obecního

lesa 10 sáh paliva, kbel piva z každé várky, od usedlých v msteku
pi sv. Jan Ktiteli z bohatších dom sýr nebo kohouta, z chudších

jeden groš, od osadník pak venkovských rovnž po sýru nebo po

groši eském. Stoly platilo se za nho 1 groš bílý ode ktu, od

adavek 12 až 30 groši „jak se kdy možnost pi kterém ženichu vi-

dla", od pohbu bez konduktu 3 groše eské, od kázaní 6 až 80 groši

„jak se vidlo asem" dle zámožnosti nebo vku zemelých. Z úvodu

šestinedlky „pedn kolá, svíci a eský groš, ženy pak s ní jdoucí

malý peníz". Ofr nebylo žádných. ^) (P. d.)

pánv našich milostivých tento zvon jest slitý ke cti a chvále Pánu Bohu všemohoucímu

z nákladem vší obce msteka Loštic toho asu za purkmistr Jana Patáka, Petra Kar-

banová i sjíoluradních jejich a Matouše Smejkala rychtáe a" Samuele toho asu písae,

kterýmužto zvonu dáno jest jméno sv. Jan. Parocho lunc temporis Matheo Semelio

Prividiano Pannonio.« Vážil 18 cent. Když jio 200ieté služb dozvonil a pukl, ulit

z jeho kovu roku 1793 nynjší zvon »polední«.

') Tento seznam píjm i se jmény povinných osadník desátkových viz knihu
mstskou sv. XXXVI. 256— 261. V podobných obnosech brala se štola roku 1619 na

statcích knížete Karla z Lichtenštejna. as. Mat. mor. 1898 p. 402.
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Francísco Ferrer.
BoH Kyselý. (. d.)

Tak postavil Ferrer svj ústav na základ záludné politiky: na

venek nic, ale doma vše proti stávajícímu ádu. Upozoriíoval, že jest

nezbytno, aby personál školní smýšlel jako zakladatel, pi nejmenším

aspoil byl smýšlení krajn protiklerikálního. Jaké uebnice byly do-

voleny, vysvítá z nártku nalezeného mezi papíry Ferrerovými, jenž

týká se asi svrchu zmínného konkursu. Tak pedpisuje pro 1. zempis:

„Knížka nemjž víc než asi 100 stran a pihlížej k dkazu, že všecky

zmny hranic (a už súžení, a rozšíení) nikdy se neprovedly na

prospch, ale vždy na úkor národ. Žádoucna je zmínka o mravech a

zvyklostech rzných krajv a teba poukázati, jak záhubno bylo ná-

rodm náboženství a pemrštné pilnulí k autorit. 2. V djepise

stjž pehled jednotlivých válek, pona kižáckými, budiž uveden jejich

podklad a píina a poet padlých. Do volné školy patí také 3. po-

jednání o zdvoilosti a obcování s lidmi. Má se jím vštpovati úcta ke

svobod jiných, ale zárove povinnost potírání všeho, co smuje
k zabrždní rozmachu pokrokových ideí. 4. Návod, kterak omeziti

jakékoliv zasahování autority do života veejného, a dkaz, že lovk
se zcela dohe na svt obejde bez Boha a pána. 5. Další uebnicí

bude „statistika práce". Tento nebo podobný titul knihy žádá výpoet
bohatství té které zem a požadavk práce, jež je nutná, aby všichni

žili 5 žádá provedení dkazu, že spojení dlnictva musí vésti ku všeobecné

stávce, že systém kapitalistický musí padnouti a na jeho místo musí

nastoupiti právo, které zabezpeuje život všem a vede k svobodnému

rozvinutí vloh každého jednotlivce."

Ale založení takové školy, jež bylo sveno Fratovi, nevedlo ješt

k cíli. Po nkolika msících nebila získána ani místnost pro ústav. Ba
Ferrer ani nevdl, eho se ve vlasti vyžaduje, aby smla býti škola

otevena. I obrátil se na univ. profesora Odona de Buen, s nímž se

seznámil již díve u píležitosti cesty krajanovy do Paíže, a de Buen
odpovdl mu 15. ledna 1901: „K založení jakéhokoliv uelišt ve

Španlsku není teba žádného svolení, ale eho je teba, jsou peníze,

peníze, peníze". Nebylo to sice pedagogické, ale byla to pravda. Ferrer

se obával všemožných pekážek ve stát tolik zpátenickém, za jaký

iSpanlsko považoval, zatím pak dovedl lehce odstraniti jedinou nesnáz,
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nebo peníze ml. Meunierová umela a odkaz její mu právoplatn

náležel. Rozešel se tedy s Pratem a pesídlil do Barcelony, kde otevel

se jeho ústav školním rokem 1901—2.

Tvrdilo se, že Ferrer zavedl takto ve Španlsku „vyuování laické"

po zpsobu francouzský^ch škol státních. Ale tomu není tak. Starý

bojovník proti klerikalismu ve Spanlích, republikán a volnomyšlenká

Vinardell-Eoig, jenž dávno již dlí v Paíži, opel se chvalopvcm
Ferrerovým v listu ,,L'eclair". Dí asi toto: „Ferrer ani nezavedl „laické

ideje" do Španlska, ani nebyl prvním zakladatelam „školy laické".

Již za mládí Ferrerova bylo plno takových škol v Katalonii, Valencii,

Andalusii, Zaragoze atd. Sám jsem jicli nkolik již ped lety navštívil . . .

Ani ve volné myšlence nebyl Ferrer priikopníkem a nezavedl nic

nového. Již v letech sedmdesátých založilo nás nkolik nadšených

jinoch list „La Humanidad", dále vycházela nedlní píloha „Volné

myšlenky" a jiné asopisy velikého novináe Nakense, tak že jimi

nabyla pdy myšlenka laicismu v lidu . . . Když octnul se Ferrer

v Barcelon se svým ddictvím 30.000 frank, nemohl v tom oboru

teprv tvoiti cosi neznámého. Jediná novota, již v moderní své škole

zavedl, byla anarchistická propaganda kryjící se více i mén pod

nátrem vdy a kultury."

Nebyl tedy Ferrer pvodním, jak ho velebí jeho ctitelé, a vru,

že se mohl povstný zedná a republikán portugalský Magelhaens Lima

na sjezdu Volné myšlenky v Mnichov 1912. chlubiti, že v malém

Portugalsku jsou pokroilejší než ve Spanlích a kdekoliv jinde, protože

zbavili vojenství i školu úpln vlivu náboženského. Avšak proti

Vinardell-Roigovi, který ekl o Ferrerovi pravdu, tebas byl s poínáním

jeho zcela za jedno, povstali ihned obhájcové apoštola. Malato, hlavní

podkuovatel jeho, vnoval vci té mnoho lánk, le marn. Sám leták

obranného komitétu prohlašuje, že Ferrerovi razil díve cestu nejeden

muž ze stedních tíd mezi demokraty španlskými. Takoví nadšenci

nevážili nebezpeí spojených s úsilím „vyrvati Církvi hegemonii ve

píin vyuování". Již od r. 1888 stávala v Madrid volnomyšlenkáská

spolenost „Pátel pokroku", jejímžto cílem bylo zizováni školy laické

pro obojí pohlaví. Ba i životopisec Ferrerv William Heaford, sekretá

sdružení Volné myšlenky v Londýn, jinak veliký ctitel Ferrerv
doznává, že nelze jeho hrdinovi dáti estného názvu prkopníka

(iniciador). Zásluhou jeho v oích štvá proti náboženství ovšem

zstane, že dovedl soustediti síly, potud nepatrné a rozptýlené, že jim

dodal vtší hybnosti a poskytnul jasnjších, úinnjších program. Jisto
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je, Že Ferrer svými knihami a svou radou zpsobil sjednocení i. zv.

republikánských škol, ale sluší dodati, že podnik jeho cílil rozhodn

k ideím anarchistickýra, že nepotíral jenom náboženství a monarchismus,

nýbrž že byl od základu protivlasteneckým a protispoleenským. Byl

tedy patrný rozdíl mezi školou laickou a ferrerovskou. Ona mohla a

mže se rozvíjeti pcdnes bez jakékoliv pekážky se strany vládní,

kdežto školy druhého rázu pinesly ovoce zloin barcelonakých za

bezprostední správy zakladatele Ferrera, jemuž vynesly trest, jakým

všecky zákonniky vzdlaných stát stíhají vzpouru proti spole-

nosti a vlasti.

Pihlédneme-li jen povrchn k provoláním Ferrerovým, jimiž

školu svou uvádl na veejnost, iakož i k panegyrickým chválám jeho

ctitel, pipadne nám, že dílo jeho byla práce ist Osvtová. K tomu

mínní by mohli se pidati ti, již skuten noyslí, že Španlsko úpí

pod bemenem stedovké, klerikální reakce. Souhlasili by i oni, kteí

vdí, že subjektivní doktrináství pevládající ve vyuování nynjšího

Španlska, pona universitou až ke školám nejnižším (jež však nemá

pranic spoleného s katolicismem
!),

jest v pravd na štíru s kulturou

a pekáží duševnímu vývoji národa. Ale ze všeho jest patrno, že

o „osvtu" nešlo zakladateli, nýbrž o revoluci.

V programu dí Ferrer, že poslání školy moderní k tomu se od-

náší, aby pijímala dítky, jež jsou jí sveny, a vychovávala je v lidi

ducha svobodomyslného, ve ctitele pravdy a spravedlivosti. Za tím úelem
nahrazuje dogmatickou methodu theologie rozumovou methodou vd
pírodních, jimiž rozvíjí individuelní schopnosti každého žáka, až by

se v nm uplatnily, by se stal užiteným lenem spolenosti a platným

initelem k rozmáhání rozumové i mravní síly celku. Všecky podrob-

nosti vyuovacího plánu kotví v zásad : Dílko pemýšlej samo a mluv

voln. A sedí v lavici, a si hraje v háji nebo na behu moském,

a se spolužáky a uiteli svými navštíví továrnu nebo dílnu, zamstnávej

se vyuování vždycky jeho osobním pozorováním, hle probuditi v nm
zájem a lásku k bytostem, které je obklopují. Místo vtloukání vdo-

mostí do hlavy, všímej si uitel, kterak je z jeho vlastního rozumu

vyvolati, aby v nm poznání pirozeným zpsobem vzniklo a utkvlo.

Tak se vyuování zmní v souinnost uitele i žáka.

Bylo by zbyteno pipomínati, že znamenité tyto zásady byly

vysloveny dávno ped Ferrerem, že tato methoda vyuovací není vy-

nálezem jeho a že dle ní vyuuje se na školách náboženských. Ferrer

poteboval krásného šatu a proto piodl své plány staro-novou methodou

Hlídka. 30
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na oklamání veejnosti. Zní to pece tak krásn, zpívá z toho nesmírná

láska k ubohým, potud tolik zanedbávaným dušikám dtským ve

staré, nemoderní, náboženské škole ! Avšak co se skrývá pod krásným

tím zevnjškem? Je celá ada dokument, v nichž jeví se pravá tvá

samozvaného osvoboditele Španlska. V roence Volné myšlenky
(Almanach annuaire iliustré de la Libe Pensée internationale 1908)

je zeteln vypsáno, jaký byl rub celého podniku: Republikánský

jeden revolucioná žijící v Paíži od roku 1885 znechutil si spojení

s pokrokái a republikány španlskými, s nimiž zažil tolik zklamání,

a všímal si radikálních smr francouzských, pracoval piln ve spolcícb

den^okratických i v asopisech hájících právo lidu, až dtspl k pe-

svdení, že jediná cesta k vykoupení trpících a k spravedlivému

upravení spoleenskj-ch zájm spoívá ve vzdlání tíd dlnických. Bjl

jist, že bez pedchozí pimené výchovy zstane celé hnutí za osvo-

bozením bez úinku a proto si umínil vypracovati vyuovací systém

upravený pro poteby obecného lidu, aby vymýtil výchov klerikální

nebo diktovaný posavadní autoritou. Nechal tedy nkdejšího svélio

nadšení pro revoluci politickou a vrhl se na výchov.. Nespouštje

8 oí vzdálenjší svj cíl ústící v revoluci, založil školu emancipaní . . .

Mužem tímto jest Francisco Ferrer Guardia, jenž zvolil si Barcelonu

za psobišt, ježto se mu hlavní msto katalonské zdálo nejvhodnjším

ohniskem k rozšíení a rozvinutí nových ideí.

Nejlépe však vysvítá pravý úmysl Ferrerv opt z etných jeho

list, uveejnných jednak u píležitosti proces z roku 1906 a 1909,

jednak od pátel jeho na oslavu mistra.

V kvtnu 1905 píše Leopoldin Bonnaldové : „Poád se volá po

vyuování runím práem, po kursech, po budovách s velikými okny

atd. — my musíme se zabývati co nejvíce poukazováním na nesrov-

nalosti sociální, na lži náboženské, vládní, vlastenecké, právní, politické,

vojenské ... abychom pipravili dtské mozky k prove-
dení sociální revoluce. Dnes nám nezáleží na vzdlání dobrých

dlník, emeslník, úedník, úedník, obchodník : my chceme vy-

vrátiti dnešní spolenost ze základ. Proto se také liší naše vyuování

zásadn od každého ;jiného již tím, že chceme vpraviti dtem ideje

skuten revoluní. Nevadí, že rozvrh hodin, osnova, látka

v jednotlivých tídách shoduje se s jinými školami; to

vseje nám podružným. Nemáme prostedk ani pokdy, abychom

to vše mohli zmniti. Dnes se musíme spokojiti vnesením
ideí revoluních do školy; pozdji uhlídáme... Abych
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nepodsil lidu a nepodal vlád záminky k zavení škol svých, zovu je

Escuela moderna a nikoliv Escuela de anarquistas, ale doznávám

nepokryt, že hlavním cílem mé propagandy je vzdlati v mých školách

anarchisty z pesvdení. Teba vtlouci do hlav mládeže ideu

násilného pevratu. Nutno ji nauiti, že proti inovníkm
autority a proti kléru nezbývá le jediný prostedek:
puma a j ed."

Dne 24. ledna roku 1907 píše Jiménezu Moyovi, vydavateli

radikálního listu

:

„Vychovatelé francouzští poali první s reformou vyuování a

mli pi tom hlavn na zeteli potírání klerikalismu. Vydávajíce své

píruky vyuovací zdrazovali pes to úctu Bohu povinnou a ne-

spokojili se s podržením dogmatu božského, nýbrž vážili si i jiných

dogmat, ba vynalézali je, píkladn dogma vlasti, autority, práva

majetkového ... Já však otvíraje s velikým potšením Moderní školu

v Barcelon pospíšil jsem s prohlášením, že systém vyuovací bude

založen výhradn na rozumu a vdé. Toužil jsem pede vším upozorniti

obecenstvo, že rozum a vda jsou protichdný dogmatu a že dsledn
nebudeme vyuovati náboženství žádnému.

Obecný pokik, jaký se strhl v tisku klerikálním proti Moderní

škole, dokázal nám jasn, že jsme svou methodou vyuovací ali do živého

a že jest nutno pokraovati se zdvojeným úsilím, abychom ješt více

dílo své upevnili a rozšíili je všude, kam jenom sahá náš vliv. Nicmén
je zapotebí, aby se vdlo, že poslání Moderní školy neobmezuje se

pouhým páním, aby z myslí zmizely pedsudky náboženské. Vymanním
rozumu nebude ješt lidstvo svobodným a šastným, možno-li vbec si

pedstaviti lid bez náboženství a zárove ješt bez svobody.

Vymaní-li se dlné tídy z pedsudk náboženských, podrží li však

pedsudek o právu vlastnickém, jak té chvíle vládne ; bude- li dlnictvo

i nadále viti pohádce, že budou a zstanou vždycky bohái a chudí

;

omezí-li se rozumové vzdlání na pouhé vštpování znalosti vdy a

hygieny ; vzdlá-li dobré pracovníky, emeslníky, dlníky rzných obor,

mohou tito lidé ovšem žíti ze skrovného výdlku i služného v jakés

takés zdatnosti, v síle a zdraví, ale zstanou stále otroky kapitálu."

Tak napovídá se více mén zeteln druhý a hlavní úel, za

jakým byla založena škola v Barcelon.

Ze Ferrer neml na mysli pouhou odrdu laické školy francouzské,

nýbrž, že tíhl celou snahou k anarchisrau, o tom jasné svdectví podává

30*
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ieden z nejvtších jeho obdivovatel a pomocnik Carlos Malato

v paížském listu L'Action 2. ervna 1906:

Pedagogický postup utkvl ve Francii na škole laické, v níž

knihy s ohlupujícím náboženstvím byly nahrazeny svtskj^mi uebnicemi,

které hlásají podízenost vi autorit, obtování jednotlivc státní

myšlence, kdežto Moderní škola v Barcelon nevychovává cviených

papoušk nebo tvor ženoucích se o pekot za diplomy, nýbrž

skutené bytosti lidské . . . Tam se vpravují jinaké vdy a poznatky

užitené, které jsou již v obhu alespo v padesáti školách laických

a republikánských na poloostrov. Co se tkne vyuování budoucnosti,

jest Španlsko již nad samu Francii. (P. d.)
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O táborských traktátech eucharisticksch.
Dr. Jan Sedlák. (. d.)

Z ostatních objevených traktát jednají dva o úct svátosti

oltá ní a potírají kult klanní. První (fol. 163a— 165a) jest

nadepsán „De adorare et colere". lovk, dí autor, má jednati

rozumn a zvlášt v úct Boha dbáti opatrnosti. Toho je teba pe-

devším pi svátosti oltání, aby neupadl lovk v osidla antikristova,

totiž v jeduploá ustanovení falešných knží. Nejprve jest se teba va-

rovati, aby v klanní se svátosti neklanl se tomu, eho nezná neb

eho tam není, nebo by se neklanl stvoení místo tvrci. Jsou

rzné druhy úcty: první je úcta latrie, která patí jen nejsv. Trojici.

Kdo zná rzné zpsoby by tu Kri sto va, ví, že jinak musí ctíti Krista,

sedícího na pravici Boží, jinak Krista v lovku vícím, jinak Krista

ve slov Božím, jinak ve svátosti. Na pravici Boží má se mu klanti,

ve vícím má jej milovati, v slov Božím uctiv slyšeti a ve svátosti

na vzpomínati, aby vdn byl živ pro toho, jenž ho až k smrti miloval.

Jiná však jest úcta reverence, jakž patriarchové ctili vci

stvoené, které nco velkého znamenaly. A tak i svátost jakožto

znamení vci nejsvtjší, totiž památku svého vykoupení, máme ctíti,
*

ale tak, že spoineme u tla Kristova, jež podstatn je v nebi. Jako

kdo slyší litery, na né zapomíná a zcela se obírá obsahem, ba jako

ctitel Boží každou vcí k oslav Boha neviditelného se dává povzbuditi,

tak vící, vida svátost, má se jí jako blízkým obrazem povzbuditi

k památce Krista, zvlášt když pijímá svátost. Ale pro slepotu lidu,

naklonného k modloslužb, je lépe uctívati Boha bez takových znamení,

zvlášt ježto kesané mají býti dokonalejší než Židé, kteí pece bez

znamení se mli Bohu klanti. Proto ekl Kristus Samaritánce: „Pichází

hodina — a nyní jest . . . kdy praví ctitelé se budou Bohu klanti

v duchu a v pravd". Také apoštolov a prvotní církev neužívali

svátosti k jinému než k požívání a papež Kliment zakázal nechávati

nco ze svátosti — teprve klyž byl zaveden svátek Božího Tla,

vystavuje se v monstrancích k uctívání, aniž by se požívala.

Dvojí modloslužby se tu teba varovati: aby se nevzdávala

úcta chlebu, jako by byl identicky Kristem, jakž iní ímská církev,

tvrdíc, že se celá podstata chleba mní v Krista. Ale ježto dle Písem

chléb zstává, klanjí se té podstat jako Bohu — a menšími byli
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modloslužebníky, kdož se kdysi klanli netopýrm a hadm, ježto byli

živí, než tito klanjící se mrtvé modle.

Druhý druh modloslužby jest, když se nevzdává úcta chlebu,

nýbrž smyšlené vci jiné a tedy modle, jakž iní ti, kteí dí, že svátost

není sice identicky Kristem, ale že Kristus je tu podstatn skryt. Ale

Kristus dle Písma není na zemi a a jakýmsi zpsobem jest ve svátosti,

nemá se vystavovati ke klanní. Vždy celá svatá Trojice, jež je

dstojnjší tla Kristova, je mnohem reálnji v každém stvoení a

Kristus jest reálnji ve vyvoleném než ve svátosti, a nevzdává se mu
úcta klanní. —

Krátk}'^ spis tento jest velice zajímavý. Jednak tím, že bez obalu,

abych tak ekl neomalen, pedkládá pikartskou nauku, neomylnicky

v sob a ke každému jinému názoru s povýšenou exklusivností, jednak

vztahem ke známé literatue táborské. Celý obsah totiž je ze spisu

Mikuláše z Pelhimova „De non adorando Christo''. Není to

Mikulášv spis sám, nebo ten byl ve form školské questie, ml
konkluse a korrolaria, ale celé vty jsou doslova z nho vyaty. Teba
jenom pirovnati lánky Mikulášovy, jež z Píbramovj^ch výpisk
uveejnil Goll (Quellen u. Unt. II. 61.) a excerpty Rokycanovy
v polemice proti Mikulášovi. Je to tedy bu Mikulášv traktát pvod-
njší než „De non adorando", jejž Mikuláš pak ve form questie

'zpracoval, anebo, a to spíše, nkým z družiny Mikulášovy zredigovaný

jeho obšírnjší spis. Patrn tu máme nkterý z onch 20 traktát, jež

znal Píbram a jichž obsahu neudává — proto nejsme dnes s to, bychom

urili jeho autora.

Druhý spis (fol. 176a—177a) má nadpis „De adoracione

quadruplici". Adorace jest bud" latrie, jež náleží jedin Bohu, neb

dulie, jež se vzdává tvorm, neb hyperdulie, jež patí lovenství

Kristovu, nebo konen adorace námstná i reverence, jež se

vzdává vci ne pro její pirozenost, nýbrž že je figurou toho, jemuž

adorace náleží. Tak staí svatí uctívali figury Krista.

Ze lovenství Kristovu písluší kult dulie, ne latrie, dokazuje

autor z Lombarda a Chrysostoma. Tlu Kristovu, od božství rozlišenému,

nemá se tudíž ve svátosti vzdávati kult latrie, a božské osob ve

svátosti ta úcta písluší, i) —
'Spis jest patrn neúplný, ^j Poslední vta mohla by vzbuditi

pochybnost o pvodu táborském, ale byla asi dále vysvtlena. Tuším,

') Pod árou : e r r o r.

') Pod ním: ulterius lege, ale dále nic není.
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že autor dovozuje, že svátosti písluší „adoracio vicaria", protože je

figurou Krista, kterýžto názor se Táborm asto vytýká a jinde není.

Skoda, že není spis celý.

Nejdležitjší však z traktát mikulovských, jichž dle

Píbrama nelze uriti, je tetí (fol. 155a— 162a). Zaátek jeho je týž,

jako skoro ve všech traktátech táborských: O svátosti oltání jest mnoho

blud — nutno býti opatrným. Církev se odchýlila od apoštolv, a

moderní theologové se liší od svatých otc. Je teba zkoumati z Písma

a rozumu a nespokojiti se prostou vírou.

Uení o svátosti oltání jest ve slovech, která pronesl Kristus,

an svátost tu ustanovil. Dle nich je ten ch!éb, jejž podal apoštolm,

„vere et realiter" tlem Kristovým. Tak mluví o nm také sv. Pavel,

tak sv Jeroným a Augustin. Ale ponvadž nemže býti identicky tlem

Kristovým, ježto by se stával Kristus asto Bohem novým a rozmnožoval

se do nekonena a podléhal všem zmnám chleba, jest zkoumati zpsob,

jak je chléb svátostný „vere et realiter" tlem Kristovým.

Tu jest nutno všimnouti si rzných druh bytu Kristova.

Jako Bh je Kristus a celá Trojice v každém stvoení bytn,

silou a mocí.

Jako lovk má Kristus tverý zpsob bytu avšecky ty

druhy jsou pravé a reální. Jeden jest byt podstatný, tlesný

a rozmrný, jímž zde na zemi žil a psobil; ten jest nyní sice

jakostn jiný, ale vcn stejný, ježto je totéž lovenství, totéž tlo,

tytéž rozmry. Tím zpsobem bytu není ve svátosti, ba vbec není na

zemi ; nebo vstoupil na nebesa a nevrátí se až v den soudný. O tom

bytu pravil apoštolm : Tehdy ekl-li by vám kdo „Tato jest Kristus

nebo tamto", nevte. Také by lidský zrak lesku jeho slávy nemohl

snésti (Pavel, Štpán). Tvrditi tedy, že jest Kristus ve svátosti podstatn

a tlesn, jest fantastický blud, z nhož by následovalo 1. že je Kristus

v malé hostii sedmistopý, 2. že máme tisíc, ba nekonen mnoho Kristv,

3. že denn ukrutn Krista požíváme, 4. že v každé ástce hostie je

nekonený stupe blaha, a mnoho jiných rouhavých bláznovství.

Druhý zpsob bytu je silou a mocí, jímž je Kristus i dle

lovenství na nebi i na zemi ; nebo je-li král mocí v celé své íši,

tím více Kristus, jemuž jest dána všeliká moc na nebi i na zemi.

Tetí druh je duchovní, jímž jest Kristus ve svých svatých

v pravd a reáln, ale duchovn t. j. milostmi a dary svými je obohacuje,

okrašluje, zachovávaje. O tom bytu praví: Kde dv.a neb ti jsou ve
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jménu mém, já jsem mezi nimi ; a jiné výroky Písma týkají se tohoto

bytu Kristova.

tvrtý konen druh bytu Kristova je svátostný, jímž jest

reáln a vcn, ale moeí, duchovn a svátostn ve všech svátostech,

zvlášt pak ve svátosti oltání. Má svátost ta zvláštní úinky ped

jinými svátostmi starého i nového zákona, jakž lze souditi již z názvu

„tla a krve Kristovy" a z toho, že jím svátosti starozákonní pestaly.

Ale není Kristus v eucharistii podstatn, nebo tak není ani v duši

spravedlivého lovka, kde pece je pravdivji než ve svátosti. A pak

je Kristus zajisté ve svátosti tak, aby mohl býti od duše vící požíván

— není však požíván podstatn. Proto ekl Kristus, že tlo nic ne-

prospívá a duch jest, jenž oživuje t. j. že duchovn ho máme požívati,

rozncujíce se utrpením jeho k lásce a jakési odplat. Z toho plyne také,

že ani zvíe ani nevící nepožívá tla Kristova, tebas pijímá svátost.

Vící tedy v: 1. že slova Kristova „toto je tlo mé" jsou

obrazná a „praedicacio habitudinalis"; 2. že po posvcení zstává

chléb hmotný; 3. že Kristus zstávaje bytn na nebesích, jest milostí,

mocí a svátostí v eucharistii jaksi úinn (effective), tak že svátost má
jakousi moc pohnouti duši ke zbožné vzpomínce a k úinnému okoušení

sladkosti Kristovy.

Z toho uzavírá autor, že bludem jest uení moderních spisovatel,

kteí tvrdí, že tlo Kristovo po z mrtvých vstání má všecky vlastnosti

pirozenosti božské a jest bytn a podstatn všude a tudíž dle všech

svých ástí v eucharistii. To plyne z toho, že pi poslední veei bjlo

tlo jeho ješt smrtelné a nemohlo býti na rzných místech, tedy ani

nyní. A je to proti Písmm, jež praví, že Kristus je tlesn v nebi

a nesestoupí, le až k poslednímu soudu, i proti devním uitelm

církevním.

Toto rozlišení byt Kristových jest nejvýš dležité, protože ne-

znalost jeho zavinila všecky bludy. —
Jak vidti, je tento spis jenom novou redakcí myšlenek Jana ze

Žatce a Mikuláše z Pelhimova. Vlastn pouze prvého. Autorovi zdá

se rozlišení byt, jež v traktátu Nmcov jest skizzováno, tak dležitým,

že je rozvádí a iní z nho závry. Nového tu není pranic, ani ve vci

ani v argumentaci. Ale ve hnutí eucharistickém znamenal traktát tento

mnoho. Nauka o t5Tech bytech Kristových stává se Táborským klíem

k luštní eucharistické otázky. Autor si ji proto znázoruje graficky

ve dvojí podob (fol. 160a a 161a) a tak ji asi latinsky i esky ro-

zeslal do svta. Již spisovatel traktátu ,de adorare et colere' se nauky
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té dovolává. S theologického hlediska jest pozoruhodná tendence všecky

druhy bytu Kristova prohlásiti za ,veri et reales'. Engliš tuto sofistiku

Vikleíovu ješt odmítá, vykládaje správn, jak to Viklef míní, zde

— patrn pi pokroilejší již polemice — se na ní buduje.

Tím se arci zastírá pravý stav vci a umožuje se pi sporech,

j<^.ž potom nastávají, pijímati kompromisní formule, jimiž si každá

strana myslí nco jiného. Odtud vyplývá pro stranu orthodoxní povinnost

opatrnosti v jednání s Tábory.

Nepochybuji, že jsem v traktáte tomto našel traktát ,o tyech
bytech', jejž Chelický znal a pipomíná . . . Byl asi také peložen

do eštiny. Dle zpsobu zpracování soudím, že jest Bis kupc v, ale

jisté to není.^) Píbram si ho nevšiml, nespíše proto, že myšlenky

jeho jsou úpln v traktátu Nmcov.

') Nasvdoral by toma výrok Rokycanv proti Biskupcovi : Módo autem

modos varios describit essendi Christi. (Nejedlý, Prameny str. 152.)
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nábožensko-mravní otdzkvj v krásném

písemnictví ruském.
Referuje A. Vezal. (. d.)

Nedostatek individuální fysiognomie, prostoty, pvodnosti, hloubky

citu, vysokj^ch ideí i národního zbarvení a chladnou strojenost nalézáme

ve výpravných básních (Statuja, Vestalka) i dramatických kronikách

nábožensko-filosofického eklektika básníka Konst. K. Sluevského
(1837—1904), nazvaného P. Krasnovem „králem souasné poesie".

Základní myšlenka jeho mystických básní bývá mlhava, zpracování

nepvodní a nezdailé. Ješt nejlepší z jeho pessimistické poesie jsou

básn z poslední doby, nadepsané „Psni iz ugolka".

Zvláštní sms strojenosti ve výrazech a prostoty tónu, elegantní,

nkdy strojené formy a vkusu smyslu pro míru nalézáme v lyrických

písních Sergeje Ark. Andrej e vského (* 1847), ale ve svtovém

jeho názoru pozorovati jakýsi misanthropický tón a mraný pessimismus.

Všichni dosud jmenovaní básníci náležejí více mén k esthetickému

proudu isté ruské poesie, jenž zaal v dob Puškinov, Ale také

tendenní poesie obanského protestu proti nepkné skutenosti, vzniklá

z poesie Lermontovov}', poesie uražené hrdosti, hokosti a zoufalství,

pijavši v sebe lidové motivy Kolcovovy a Nkrasovovu musu „pomsty

a zármutku", jakkoli byla chudá v psychologickém ohledu a velice

nedokonalá v ist esthetickém smysle, nejen se udržela a tšila se

protekci liberáln tendenní kritiky Cernyševského, Dobroljubova, Pisareva

a N. Michajlovského, nýbrž mla na spolenost v Rusku vtší vliv,

než poesie školy Puškinovy.

Základní tóny tvorby pvce obanských motivv Alexeje Nik.

Plešejeva (1825 — 93) dány v proslulé jeho básni z r. 1846 „Ku
pedu!" Tuto výzvu k hrdinským inm a nadji v lepší budoucnost

je slyšeti od té doby tém v každé jeho básni. Jeho ideály, jeho snahy

jsou vesms na pd kesanství. Všecko, co je ve svt svtlého,

istého, vyšlo jako výsledek z evangelia. Tudíž obsah poesie jeho je

veršované hlásaní o osobním Bohu, o lásce, všem odpouštjící, o snášení

utrpení, o nesmrtelnosti. Jeho duše je proniknuta vroucí vrou.

že pijde den,

a blízek jest, kdy ani hoe, ani útrap

nebude na zemi.
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Básník je proniknut také vrou v odplatu po smrti, pi níž pouze

možno smíení všech nesoulad v život vezdejším. V té píin básn

jeho dýší hlubokou náboženskou vrou. Básník od každého uitele

života, a tím má býti básník, požaduje vychování vle, mravní povzneše-

nosti. Jeho milující duše nepochopuje války, nepátelství k cizincm

i ví v bratrství, jež hlásal tak ohniv Dostojevskij. Obraz Spasitele,

trpícího za lidské nepravosti, hoí jako jasná pochode v srdci jeho.

Všem, kdo pracují bez oddechu, PÍ. ukazuje trpícího Krista a pe-

svduje je, by erpali z tohoto obrazu síly k boji v slzavém údolí

svta, kde lež a zlo panuje, kde je tolik slabých a pronásledovaných,

kde prolévá se tolik slz a odkud vysílá se tolik modliteb ! Nadšenou

touhou bojovati za kesanské ideály je proniknuta báse „Pízraky".
Život jeví se mu bojem tžkým, cestou trnovou, kde je neustálý zápas

pravdy a lži, dobra i zla, krásy a ošklivosti. Úkolem básníka jest, by

povzbuzoval, dodával mysli klesajícím dlníkm svou písní, svými

teplými slovy zahrával jejich srdce, vdechoval nové síly, zašíval sím
lásky a pravdy, vda, že odmna za to ho nemine. I opvuje básníky,

kteí jsou poctivými obhájci lidského práva, uí bratrsky milovati

lovenstvo, cítí s bolem a utrpením lidským, zpívají o hoi lidu,

o toužebných lepších dnech, budí touhu po dobru i kráse a léí

zármutek duší unavených. Vbec hlubokou lidumilností dýší jeho verše,

živou vrou v lovka, v lepší vhistnosti jeho duše.

Básnické nadání Plešejevovo nebylo veliké, obzor jeho básnických

dojm byl dosti úzký, v jeho verši není dosti barev, obraznosti, vý-

raznosti, ale nžná teplota dodává jim kouzla.

Ješt menší básnický talent, ale podobn vroucí lásku k vlasti,

tak tžce zkoušené, nenávist zla i touhu po dobru vidíme u jeho

vrstevníka Alexeje Mich. Žemužnikova (1821—1908), jenž

po válce krymské psal s AI. Tolstj-m v Sovreme uniku pod

pseudonymem Ku zrna Prut kov proslulé satirické básn a ve svém

stáí od r. 1883 jako idealista tyicátých let pipomínal mladému

pokolení, nemajícímu ideál, „zapomenutá slova", ideály lidskosti,

cti, dobra a pravdy. ist veršovnický, ne básnický talent mli
pekladatelé a satirikové Dmitrij Dm. Minajev(1835—89) a Vas-

Nik. Kurokin (1831—75), redaktor v šedesátých letech obávaného

satirického asopisu „Jiskra".

Nástupcem Kolcova v písni lidové byl Ivan Savvi Nikitin
(1824—61). Ale v prvních básních jeho není oné naivní bezprostednosti,

prostoty a nenucenosti, jíž vyniká Kolcov. Teprve pozdjší jeho básn
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z druhé polovice let šedesátých uchvacují upímností soucitu básníkova

8 chudým lidem mstským i venkovským, s tžkým jeho osudem. Tu
je patrnjší vliv Nkrasova, než Kolcova. Takové básn

výpravné, jako jsou : „Zena vozkova", „Zimní noc na venkov",
„Ddeek", „Orá" a delší báse „Vyd id uch", nebo píse

„Pluh", zanechají hluboký dojem. Akoliv Nikitin kreslí truchlivé

obrazy, pece není u nho úplné beznadjnosti. I v nejtžších chvílích

mluví o povinnosti lovka, by nezapomínal na svj vznešený cíl

v trapném boji a zachoval si istou duši. Básník sám do konce života

byl proniknut nábožnou náladou, rád etl zvlášt ped smrtí evangelium,

z nhož erpal též sujety ke svým básním, na p. k „Modlitb za

kalich", v níž zbásnil podle evangelií vypravování o tizkostech Pán
na hoe Olivetské. Básník sám ztrápen dusným životem hledal a „nalézal

ne jednou v slovech Pedvného Slova pramen pokoje i klidu" („Nový

zákon"); v nich nalézal význam, píinu i cíl všeho, co je ve svt,

z nich erpal pouení „pro rozum i duši". A proto radí dítti („Molitva

diati"), by se modlilo, by mu Bh dal do pozdních let týmže svtlým

zrakem hledti na svt, a zakalí-li pozdji život rozum jeho i víru

uhasí, a pilne ke kíži, smíí se s nebem, lidmi i sebou, a tehdy

andl strážce pednese za modlitby Bohu. Vida nouzi na vsi, básník

uí se od lidu „viti a trpti" (Nocleh ve vsi") a v tžkých

chvílích svého života hledá útchu ve vroucí modlitb ped kížem

(„Sladkost modlitby").

Nad bídou selského lidu truchlí v básních svých saraoukové-

básníci Iv. Surikov (1840-80) a S p. Drožžin (* 1848.)

VI.

Doba reforem, revoluního, nihilistického a terroristického hnutí v šede-

sátých a sedmdesátých letech.

Slepý t. zv. „officielní" nebo „kvasný" Iži-patriotismus úední

Rusi za Mikuláše I. (1825—55), jenž nedovedl slouiti lásku k vlastnímu

národu s láskou a spravedlivostí k jiným národm a každ}'- projev

spravedlivosti k cizin jmenoval zradou vlasti, dále národní výlunost,

prohlašující souasné pomry za nco význan ruského, odpovídajícího

potebám státu, hluboká nedvra ke všemu cizímu i ochranáská

politika zavinily v Rusku spoustu zloád byrokratické vlády, její

úplatnost a neschopnost, již tak nemilosrdn usvdovala i biovala
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satirická literatura konce padesátých let a již celému svtu objevila

pro Rusko nešastná válka krymská (1854—56), kdy sevastopolskou

pohromou byla pohbena zdánlivá velikost Ruska. Po léto silné rán

padl mikulášský režim_ procitlo národní svdomí a vyvolalo adu reforem,

z nichž první a nejdležitjší byla reforma selská, osvobození selského

lidu z nevolnictví 19. února 1861, po níž pišly reformy školské, soudní,

zemské a j. A jak to pi takových pevratech bývá, reformovalo se nejen

to co bylo špatného ve slarj^ch ádech, nýbrž boilo se také mnoho

dobrého, místo ^ehož nic lepšího se nestavlo.

Na neštstí v pedveer velikých reforem zemeli znamenití

humanisté tyicátých let, pední vdcové západnického i slavjanoíilského

táboru, slavný kritik Vis. Blinskij (1810—48), proslulý professor

všeobecných djin na universit moskevské Tim. Granovskij
(1813—55), slavjanoíilský básník a bohoslovec Štp. Chomjakov
(1804—60), filosof Ivan K i reje vskij, (1806—56), a bratr jeho Petr

(1808—56), Konstant ij Aksakov (1817—60), nadšený horlitel

pro osvobození selského lidu a usvdovatel temných stránek nevolnictví,

kdežto dležité reformy vyžadovaly nejvtšího naptí nejlepších sil ve

služb národu. Zbyli sice z ušlechtilejších tyicátník znamenitý

publicista AI. Hercen a básník Ogarev, ale oba žili v cizin;

mimo to Hercen, kdysi nadšený pro ušlechtilejší idealismus Hegelv,

propadl zatím docela vlivu bezduchého materialismu Feuerbachova

i Vogtova i fraucouzskj^ch socialistv a svým asopisem „Kol o kol"

(Zvon, 1857—67) neprospl tak osvobození vlasti, jako spíše zhoubn

psobil na mládež svým materialismem nízkého druhu. Když tedy lepší

z výteník tyticátých let dímali již v hrob, na Rusi po otcích-idealistech

zmocnili se vlády — theoretití materialisté, nevysplí mladíci, jejichž

ádní Turgenv v „Otcích a dtech" pípadn pojmenoval nihi-

li smem. Tito „myslící realisté", vtšinou „raznoinci",lidéz nižších vrstev

bez osobního šleehtictví, ledabylo prostudovavše pírodní vdy, jejichž

popularisaci uznávali za nejprospšnjší innost infelligence, špatn

pochopivše doscendenní theorii Darwinovu, nalézali zálibu pouze

v materialistické filosofii nejhrubšího zrna, již hlásali Vogt, Moleschott,

Buchner, na jejímž základ snažili se uriti svj pomr k praktickým

a prosaickým otázkám dne i k bžným theoriím pírodovdeckým, a

na vždy odbýti otázky vyšší, vné pravdy. Opírajíce se pouze

o vdecké hypothese, zavrhli starý svtový názor, založený na náboženství,

zavrhli veškeru morálku jako mšáckou i chtli provésti obnova

lovenstva bez náboženství, jež se stanoviska hrubého materialismu
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zdálo se vcí smšnou, jako vbec každá metafysika. Zavrhše náboženství

i na nm založenou mravnost, „myslící realisté" prohlásili vedle emancipace

žen volnou lásku, zavrhli pojem závazné vrnosti v manželství a tím

zniili i ty zbytky mravnosti, jež zstaly z doby nevolnictví. Všecko

to jako zastaralé, pro nové lidi nevhodné, se zavrhovalo a jen positivní

„vda" uznávána za jedinou vychovatelku lovka.

Hlavní chyba tchto radikálních zavrhovatel staršího názoru

svtového záležela v tom, že pletli obor rozumový s mravním.
„Myslící realisté" byli pesvdeni, že mravnost je pouze plod rozumu,

osvíceného positivní vdou, tak že mravnost prý roste rovnobžn

8 maožením positivních vdomostí. Ze však vzdlání pouhého rozumu,

obohacení jeho positivními vdomostmi nepivádí vždy vzrstu mravnosti,

o tom dosti jasn svdí kriminální statistika. I dopouštli se hrubé

chyby pokrokoví radikáli šedesátých let, popírajíce nejen nadpirozený

pvod mravního zákona, i nechtjice uznati, že i pirozené pedstavy

i povinnosti mravní mají základ ne v rozumu, tebas osvíceném positivní

vdou, nýbrž v samostatném ústroji duševního života, jemuž íkáme sv-

domí. A konec konc mnozí z nich poznali, jakými smutnými následky

projevila se tato rozumová mravnost aspo v jisté ásti spolenosti a

zdsili se logickj-ch dsledk ze svých sebevdomých pedpoklad, tak

že mnozí sebevdomí hlasatelé rozumové mravouky rádi by se byli

zekli následk jejích : úplná svoboda osobnosti zvrhla se v nevázanou

prostopášnost. Svdomí svedené mládeže klidn shazovalo se sebe mravní

uzdu, vloženou na náboženstvím, a mládež lehkomysln oddávala

se svým nízkým pudm. (P. d.)
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Z ukrajinského písemnictví.
Podává Alois Koudelka.

„Liter. -naukový Vstník", jenž ode dvou let vychází v Kyjev
(díve ve Lvov), pinesl v letos vydaných svazcích z péra M. Evšana
lánek nadepsaný: „Literaturni zamitki" a z péra Ant. Nikovského
lánek: „Ukrajinská literatura v 1912 roce". Onen prohlašuje svj

lánek výslovn za bilanci písemnictví ukrajinského za r. 1912, tento

spíše jenom za pehled. Na základ obou lánkv a jiných ješt prací

chci obeznámiti tenáe „Hlídky" s nejelnjšími pracemi dotyné

literatury za minulý rok.

Evšan praví : „Hali také v roce tom zstala bezmála tak pasivní

jako ped tím, za to však ruch liter, na ruské Ukrajin posílil se, ba

pinesl i leckteré pekvapení." Nikovskij pak odvolávaje se na M. Gor-

kého dí, že souasná literatura ukrajinská vyniká niternou silou nad

ruskou, již prý otrávil modernismus, kdežto ukrajinská buduje na

zdravém základ národního života a ducha.

První, který minulý lit. rok zapoal význanou prací, jest i u nás

z peklad známý Michajlo Kocj ubinskij, o nmž se neprávem

tvrdilo, že dostoupiv vrcholu své tvoivosti už se nerozvíjí, by se

udržoval dosud na vysokém stupni. Ale „Tini zabutich predkiv" (Stíny

zapomenutých pedk) jsou pádným dkazem, že K. jako mistr slova

a lovk tvrích myšlenek dosud se nevyerpal, že posud vidí stezky,

kterými teba se bráti, že vidí výšky, které teba slézti. Arci nebyl

to lehký líkol vniknouti v samu hlubinu etnografického stavu, ponoiti

se v jednotlivosti a podrobnosti zajímavých zvyk huculských a vynésti

odtud vzácný drahokam : duši osoby, individua. Ale K. se to podailo

tak, že tuto práci lze nazvati prvním, opravdu umleckým obrazem

huculského života a huc. psychologie, obrázek tak hluboký a jednolitý,

že všecky dosavadní pokusy ukraj. spisovatel v tom smru, jako

Franka, Chotkevie, ba i Fedkovie — teba nazvati pouze úlomky.

K. obrav si prostinkou, otepanou fabuli — lásku dvou dcek — líí

vám na nkolika stránkách celý život huc. horala od jeho narození až

do jeho smrti, se všemi jeho zvláštními obyeji, povrami, pracemi,

vplétaje ve vypravování úchvatné obrázky horské pírody se všemi

jejími obmnami a hojn využitkovávaje zvláštnosti a výraznosti huc.

náeí; proto nelze blíže obsahu podat ani práce té peložit, aby kolorit
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neutrpl. Krom toho napsal K. ješt v roce 1912 dv kratší povídky:

„Podarunok na imenini" (Dárek ku jmeninám), v níž autor líí po-

pravu a episodu s chlapcem, jemuž otec — jako dárkem ku jmeninám

— zjedná výhodné místo mezi diváky, v nmž z toho vzniká límysl

obsiti se, a „Koni ne vinni" (Kon za to nemohou). Všecky tyto práce

ppolu ješt s povídkami „Co zapsáno v knize života", „List" a „Sen"

vyšly tyto dni v Kyjev. Nemohu si odepíti, bych nepodal tenám
„Hl." aspo úryvek z obrázku „Sco zapisano v knigu žittja". Osoby:

staena, již odživší svj vk. syn, nevsta (jeho žena) a dti.

Baba: — Na je tu ? Komu užitená ? Život vyjedl z ní všecku

sílu a jako slupku ze zemáku zahodils do kouta. Ale duše drží se tuho té

schrány a ne a ne z ní vyjíti. Nemnoho místa zabere baba na svt,
kouteek pod mísníkem, ale prese vše to všem zavazí. Nesní také mnoho
chleba, než i toho v bíd až moc. A znova zaševelí uvadlá ústa jako suché

listí: „Ach, . . . smrtinko moje, . . . kde jsi?" , . .

Dti: — Roztahovaly vrásky na babin krku, jež tam dlaly

„varhánky" jako na starých holínkách, hledly na dva míšky ader,

mezi nimiž visel mdný kížek, povyhrnovaly zástry a ohmatávaly nohy,

suché, erné, žilovaté jako zkenelé oblázky, jimiž matka v peci zatápí:

Rády by vidly, jak z baby duše vyletí . . . „Babo, to ptákem duše z vás

vyletí?" . . .

Syn: — Odhánl od sebe myšlenky, zvlášt na to, o em staena

hovoila. Ale souasn, — jako by naschvál, — vynoovalo se mu v pamti
zpola zapomenuté, o em slyšel od matky neb od své báby, jak kdysi —
za dávných ješt as — dti ubíjeli svoje rodie. Vyvezli je do lesa nebo

na pole a tam je zanechali, dokud si pro n smrt nepišla. Na také

starému žíti ? Staí musí umírati, mladí žíti. Tak tomu na svt všude.

Staré listí spadá, mladé raší . . . Nažila se stará, ale umíti nemže. Prosí

smrti, — Bh jí neposílá. Bylo by híchem, kdyby jí pomohl? . . . Zstane
baba na živu — zbytená ústa, zeme baba — tžké vydání na poheb.

S matiným souhlasem veze ji syn do lesa, by tam dokonala, ale na

zpátení cest maluje si v "duchu svdný obraz pohební hostiny. „Pl sadu

bylo by možná zastaviti," — našel východ, i obrací kon^na zpátek pro

— matku. Ani popova kázání v kostele, ani vzpomínky na hích, na duši,

na církevní modhtby, kesanský mrav a úctu k rodim, — nic tak na

nho nepsobilo jako myšlenka na teplý, lahodný obraz pohební hostiny,

hovoru, masité stravy, požitku a radosti živého tla. Tak slavívali svátky

smrti zapomenutí pedkové, tak je slaví Huculi, tak i naši vesniané.

Olga Kobiljanská napsala v r. 1912 dlouhou povídku

„Cerez kladku" (Pes lávku), pvodní název., však znl „Mužík"'.

Nikovskij karakterisuje práci tu takto: „Pouze první díl, pouze

historie první lásky nžné, nesmlé, obestené zádumivostí, tesklivou

poesií, možná pokládati opravdu za poetickou vc, dstojnou piaditi
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se k jiným pracím K. Rozluka milenc na deset let, despotismus matky
hrdiny povsti, její nemravné vlivy, její tupost a nebyejný egoismus,

spolu s tím neobyejná poddajnost a povolnost synova — jaksi za-

temují dojem povídky. Boj „mužíka" Bohdana, v nm vlastn nic

selského není, nýbrž jenom úpornost, slabost oproti silným a tvrdost

ve styku se slabšími, s „aristokratkou" Manejí vylíen spíše šablonovit

než dynamicky ve form rozmluv, jimž dj však neodpovídá; vzájemný

pomr, „aristkratismu" a „mužictva" — a pece bylo by to zajímavé

bývalo pro haliskou otázku, — penesen ve sféru pomru dvou za-

milovaných lidí, a tam ješt nedost jasn se rýsuje." Avšak naproti

tomu dí, „práce že je trplivá a jemná ve své náladoyosti do nej-

zazších met. Je to ist ženská, filigránská práce prostá veškery fabriní

dlanosti," plná toho, emu Nmec íká „Vornehmheit". Já mohu jen

íci, že jsem ji etl ve „Vstníku", kdež byla v loni uveejovaná,
pi všem nedostatku vnjší akce s pravým gustem.

E. 1912 vystoupil zase po delším odmlení se jako belletrista

senior ukrajin. literatury Iv. Neuj Levickij, a to dvma svazky

„novich povistij i opovidanj." Ideové osnovy toho spisovatele nebyly

nikdy silné, tebas rád budoval svoje práce na ideovém podklad.

Svého asu vystoupil proti kosmopolitismu, zdrazuje ukrajinský

nacionalismus — ukázalo se, že to byl boj proti povtrákm, že za-

milovaní jeho hrdinové, vlastn „noví lidé" a la Kadjuk nemohou

býti pedstaviteli našich národních snab, a jako se neorientoval v našem

život, tak se také neorientoval v našem písemnictvu, ale prese vše

to pokládán za vynikajícího spisovatele ukraj. a to proto, že byl mistrem

v líení prostedí, krajinomalíem; první práce jeho vyznaovaly se

takovým rozmachem a temperamentem, že pímo uchvacoval. Poslední

však práce jeho jsou naprostým nezdarem. Postrádají všeho centra;

je to organismus bez kostí, je to jenom samo „povídání"; o njakis

aktuálnosti námt nemže být ani ei. Neuj L. zná pouze dva typy

lidí; jedni jsou schopni ideální lásky, druzí však jsou svtáci a hýilové,

kteí znají jenom volnou lásku. Chybou L. jest, že neuml v pravý

as s jevišt zmizeti, a nedosti na tom, nechápaje, nechtje rozumti

soudobému životu ukraj., pouští se v boj s mladými. Zkrátka:

starý pán!

Lesja Ukrajinka napsala r. 1912 dv dramata. „Lisova

pisnja" (Lesní píse) a „Kaminnij Gospodar". Hlavní zásluhou L. U.

jest, že — jako nás f Vrchlický — snaží se Ukrajince uvésti v okruh

všelidských themat, ideí a nálad, což zejména platí tuto o „K. Gosp.",

HUdka. 31
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spracování to thematu o Don Juanovi. „K. G." vru zaslouží zaujmouti

patiné místo v ad evropských dl toho druhu. S vlastní originálností

penesla L. U. jádro dje z Don Juana na donnu Annu, na zápas

dvou svt v ženské duši. Zena, její role v žití mužov, vlastní tužby

a snahy, boj o samostatnost — tof pvodní a samostatné motivy jejího

spracování známého námtu. Don Juan dav se unésti rozmarem donny

Anny, jež zase vnuknutí rozmaru toho nabyla od komandora — do-

sáhnouti totiž královské moci — tím samým pestává býti Don Juanem,

ztrácí svoje já, a tím hyne. V „Lesní písni" nakreslila L. U. se

zvláštním, jí vlastním umním na podklad lesní zkazky neobyejné

drama, zápas karakter a zápas dvou smr lidské duše. G. Hauptmanna

„Marchen-Drama" „Utopený zvon" ztrácí se vedle „Lesní písn".

V roníku 1912 „L. Vstníku" uveejnila L. U. ješt spracování

pekrásného stedovkého románu o Tristanovi a Isold.

Spoleenská studie Mich. Jaekiva „Bliskavici" nesvdí o n-

jakém zvláštním vývoji tvrího talentu toho spisovatele. Autor neml

na zeteli pi této studii typ ukraj. spolenosti, nýbrž vj-lun svoje

tendence a ist mozkové, rozumové, fantastické výtvory, následkem

toho musil spisovatel upadnouti v takové situace, jaké mu naznaovala

jeho tendence, ale ne skutený život. Hlavní chybou celé práce jest,

že autor nedovedl rozlišiti subjektivního živlu od objektivního, nadliv

momenty po svém zdání svrchovan reálné rysy ideálními v míe tomu

neodpovídající. Krom toho vydal Jackiv sbírku kratikých rt a dojm
pod názvem „Adagio consolante".

V. Vinni enko, spisovatel neobyejn plodný, upustil v po-

sledních svých pracích se své tóniny, zaav s jiného hlediska pojednávati

své oblíbené námty a problémy. Dokladem toho jeho povídka „Taje-

mnist". Tu vidíme, že od té, co propadly minulosti boulivé dni politické

(V. žije na Rusku) a co stranní lidé, jakož i protivníci jejich z protivného

tábora zmnili znan svou psychologii, také spisovatelova vnímavost

pi kreslení tch typ utrpla, jakož i jeho bezprostední pomr
k rzným typm spoleenským vbec doznal úhony co do upímnosti.

Místo živého citu pro skutenost a místo klidného pezírání takových

všedních jev spoleenskj-ch, jakým je hrdina dotyné povídky, zraí

se u spisovatele tendenní manýra vypravování, nebo zúmysln pod-

trhuje negativní rysy hrdinovy, odhaluje hned na poátku všecky slabiny

ideologie lovka z toho táboru, ímž pipravuje svou povídku o znané

procento zajímavosti. Vtší pozornosti zasluhují jeho práce: „Cekání",

zejména „Historie Jakimova domu", v níž autor postavil nového lovka
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do pomru k lidem starého svta a zastaralých pesvdení. Tu podal

V. se zvláštní tragikou obraz upadání domu, který nový lovk tak

vesele, tak ochotn, se srdcem tak jasným opouští. I obraz Jakimovy

ženy vypadl zajímavým a poutavým prese všecky její negativní rysy.

Mimo to uveejnil drama „Natusj" — jehož hrdinou je vlastn týž

Jakim, jenž se už usadil v novém stavení a dlouhý as nutí sebe ne-

hledti na všecky nevhodnosti té budovy, do které tak znenadání zapadl.

Rozdíl ten, že jí sám nebudoval, nýbrž jenom pestavti chtl. Thema
zajímavé, jenomže v kuse jasn a siln provedené pouze místy. Jak

toto drama, tak i „Dcera etníkova" svdí, že autor je snad nej-

lepším ukrajinským povídkáem, ale zídka dobrým dramatickým

spisovatelem. Píše také rusky. Tak uveejnil minulého roku ve sborníku

„Zem" velikou povídku „Na vsach žizni", již ruská kritika pijala

dost nepátelsky.

Te obrame svj zetel k mladším. A tu se setkáváme nejprve

s dvma spisovateli, kteí v letech devadesátých na veejnost vystoupili

a od toho roku jaksi stále v liter, inventái jsou vedeni. Mikola
Voronij a Mikola Cernjavsjkij. Onen je vrným a upímným
panošem ukraj. mladé Múzy, tebas ona ho za horlivou službu ne-

hrub odmovala. Nebyla lehkou práce básníkova — vyzkoušeti

a zavésti v ukraj. básnictví nové rytmy, rýmy a rozmry. Nevdná
byla úloha prkopníka nových forem, a to tím nevdnjší, že básn
V. nedosáhly takové populárnosti jak mladších jeho tovaryš, nebo
prýští se vtšinou z úzkého okruhu osobních, pevážn milostných

zkušeností a dojm. Chudoba námt pozbavuje tím tu Múzu zajímavosti,

nevysoká linie inspirace nepopává rozmachu citm co do síly a vrou-

cnosti ; Múza byla vždy V. nedostižiteln vznešenou bohyní, a on se

k ní nikdy nechová tak svobodn a bezprostedn jako na p.
O. Olesj, G. Cuprinka a V. Vinnienko. V. je pede vším stylista.

Básnik ten peliv vybírá jednotlivá slova, náramn opatrn zachází

s neologismy, steží se úzkostliv ostrých provincialism, brousí, piluje

a hladí svj verš. V. chová se jak k ei, tak i k literatue, vlastn

básnictví s láskou a líctou. Stoupenec estetismu spojuje ve svých písních

spolu s krásou a umním také upímnou lásku k Ukrajin. Ano,

v básníkovi budí nadšení netoliko abstraktní krása nebo pvaby pí-

rodní, nýbrž i národní ukraj. vlastnosti, pokud obecné vzrušení, radostné

pohnutí zdá se básníkovi momentem krásy. V roce 1912 vydal první

svazek svých básní. M. Cernjavsjkij vydal ve „Vidavniij Spilci"

sbírku svých novel a povídek s nápisem „Bogovi nevidomému", jež

31*
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jsou plny lyrického vzletu a vroucnosti citové. O. Olesj stal se obtí

úpadku obecného hnutí. Svého asu byly jeho básn silným a mohutným

výrazem obecné nálady pospolitého života ukraj., tehda uvádl proste

a lehce v ukr. poezii nové, smlé, hudebn originální formy. Kež už

v II. svazku jeho básní jeví úpadek této nálady, za to však —
náhradou velmi slibnou — potšitelnou zralost. Po boji mezi lidmi

pustil se básník do boje v pírod — v té period pevládaly u nho
lyrické živly. Poslední pak ukázky (z r. 1912) dávají skoro tušiti, že

se jeho Musa již vyzpívala.

Velrai produktivním je Gr. Cuprinka, jenž vydal minulého roku

novou sbírku básní „Kontrasty". Jeho poezie nevyznauje se takovým

bohatstvím dojm jako lyrika Olesova, než i v obmezeném okruhu

svých pedstav a pocit zmohl se . na momenty vysokého nadšení,

dotkl se hlubok3''ch strun duše lidské, a svou extasí, silou svého pe-

svdení, svou zbožností ducha prostého všech ohraniení vzbudil vše-

obecnou pozornost a nadšení. Nad to C. pišel i se svou vlastní

formou, smlým veršem, s neobyejnou hudebností a rythmiností, se

svými nebývalými a netušenými — druhdy •— aliteracemi. Jeho Múza

vnesla nový smr v lit. ruch poezie ukrajinské. Litovati jest pouze,

že se C. opakuje, a „Kontrasty" dávají tušiti, že by se C. mohl ješt

výše povznésti. Nejkrásnjším darem ukraj. poezie pokládá Evšan

M. Filjansjkoga „Calendarium", druhý svazek jeho lyriky. Cena

daru toho nezáleží tak v jeho básnické stupnici, jež zrovna neblýská

bohatstvím nových akord, jako spíše v istot a vznešenosti ton

a jejich hlubokosti. F. — jedinému z nejmladších ukraj. básník —
podailo se v soulad uvésti svou ukr. duši se živly moderní evropské

— najm francouzské — poezie, vybrati z ní vše opravdu krásné,

vznešené a poetické, aniž propadl v neprostupné s ní— mnohdy— rokliny.

Christja Alevsjka, jež vydala svj „Višový kvt" nevnáší

žádného nového tonu do toho, co již byla povdla v první své sbírce:

„Touha po slunci." S formální stránky znaí však tato její sbírka

pokrok jak co do formy, tak i co do ovládání slova. Sbírku umlce

malíe Mich. 2uka „Zpvy zem" — více dosud nevydal — dlužno

pokládati za maximum jeho básnické síly i toho, co mže vbec
dáti. Má arci originální mjšlenky, ale na vyslovení jich teba by bylo

tak vyškoleného ducha, jakým je nmecký básník Dehmel. — O pokusu

M. Michnovsjkého teba íci, že se nevydail („Lyrika").

Jak z toho patrno, poesii nebylo tak zle (co se týe mladých),

jinak arci tomu s povídkái. Vyjmeme-li Jackiva sbírku „Bliskavii",
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Hali vydala v r. 1912 petisk (z asopis) nártk M. Orišina
„Boryslavských povídek", V. Viraka „1,000.000" (million, jenž,

—

jak kdosi trefn podotkl, — ani za kopejku nestojí) a drama V, S uprá-

ni vsjkoga „Legenda vk". I v tom ohledu zase lépe na tom vlastní

Ukrajina (ruská). Tu zasluhuje pozornosti pede vším G. Vasjkivsjkij

svou prací „Do gruntu !". Práce jebo iní dojem, že autor její není

debutantem, n3^brž opravdovým spisovatelem, zkrátka a dobe eeno:
v}'razným literárním zjevem. Umí vybrati námt svým schopnostem

odpovídající; ví, co chce; má dost -velikou zásobu životních dojm a

jasný vhled a rozhled na souasnou reálnost, jakož i rozumnou zdržen-

livost v popisování jejím. V povídce té vylíeny jsou podrobn etapy,

jakými se bére duchovní rozvoj dnešního velkého inteligenta (a to

ohledn k rodné pd, k obanm a národu). Práce V. pipomíná

první pokusy polského spisovatele Zeromského.

„Zapovit i smrtj pana Ivana Greki" (z kroniky rodiny Grek)
V. Leontovie (V. Levenka vlastn) poskytují neobyejn zajímavý

materiál k historii spoleenských pomr v druhé polovici minulého

století, nebo autor líí v nich vznik a zmohutnní velikých panských

usedlostí, jakož i postavení nové ukraj. šlechty.

Druhý svazek prací O. Pljuše obsahuje velikou povídku „Veliký

v malém a malý ve velkém", již možná pokládati za smutné vzpomínky

pedasn zahynuvšího života. „Orty a povídky" Galini Žurbi
svdí o jemném vkusu umleckém, esthetickém taktu a neobyejné

barvitosti té mladé liter. síly.

Smrt sklátila v hrob (r. minulého) dva lidi, jejichžto jména patí

do literatury, a to dramatického spisovatele Gr. Ceglinsjkoga a

mladého autora Archipa Teslenka.
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Dr. Ferdinand Hrejsa, eská konfesse. Její vznik, podstata a djiny.

V Praze. Nákladem eské Akademie. 1912.

Obsáhlé, velmi podrobné dílo jedná obšírn o prbhu yšeha

jednání snmovního o náboženství r. 1575, z nhož povstala eská
konfesse, oceuje postup všech stran súastnných pi tom, podává,

formální a vcný rozbor její a její cenu, poukazuje na její prameny
a na to, jaké živly se v ní uplatují, a líí náboženský život založený

na jejím základ. Evangelíci a Bratí prese všecku nejednotu a roz-

háranost dosáhli konen vítzství svých snah Majestátem roku 1609,

organisovali se a vyvíjeli se dále, ale se znaným sklonem ku kalvi-

nismu zrovna proti eské konfessi. Po bitv blohorské petrženo
všecko. Následovalo vyhnanství, jehož djiny se souvisle stopují a po-

dávají jak u strany luterské a reformované, tak i u Bratí ; ti církve

roztíštné zanikají ve vzájemné nevraživosti. Tajným evangelíkm
v echách a na Morav dovoleno konen toleranním patentem vy-

znání augsburské a helvetské a emigrantm povolen návrat, jichž

vlivem byl za všeobecné neujasnnosti, pro které vyznání se rozhod-

nouti, probuzen a posilován zájem o konfessi helvetskou, ku které se

pidala veliká vtšina sbor. Rozpor konfessijní mezi eskými evange-

líky se ustálil a spolený vývoj konfessijní porušen. Obojí církev vy-

víjela se velmi pomalu a jen živoila ve venkovských církvích jsouc

jakoby cizím tlesem v tle národním. Po roce 1848 rozšíena svoboda

náboženská a protestantským patentem z r. 1861 dostalo se evangelíkm
plné svobody a samosprávy. Ale eská konfesse byla mezi nimi již

zapomenuta, až teprve r. 1902 rozpomenuli se na ni evangelíci augs-

burského vyznání, kdežto reformovaní se k ní postavili zamítav. Než
i snahy evangelík augsburského vyznání o veejné uznání eské kon-

fesse v církevním život eském potkaly se u vrchní evangelické

církevní rady s naprostým neúspchem.
Tak spis tento stal se vlastn djinami evangelických vyznání

eských až do nejnovjší doby; pojítkem vnitním jsou eské konfesse

a skutené nebo jen tušené. Pidána je sta o rukopisech a tiscích

eské konfesse a konfessi píbuzných a text esko konfesse.

Spisovateli „jeví se eská konfesse jako dílo novoutrakvist sto-

jících pod vlivem lutersko-melanchtonské reformace, vycházejících vstíc

Bratím, doteným vlivem lutersko melanchtonsk^^m a kalvínským —
tedy jako projev náboženského hnutí husitského, oživeného a zúrodn-
ného vlivem lutersko-melanchtonské a ásten i karvínské reformace"

(str. 308). „Mla sloužiti pravé jednot a spolu i pravé svobod a sná-

šelivosti mezi eskými novoutrakvisty a Bratími. Mla sbírati píbuzné
síly a obraceti pozornost všech na to, co jest hlavní. V tom jest její
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význam i cena" (310). Ale spisovatel pepíná a eskou konfessi idea-

lisuje. Zvlášt stálé poukazování na souvislost eské konfesse se živlem

husitským, která se chce zrovna vsuggerovati, nesrovnává se s pravdou.

Ovšem luteráni „chtli se konfessi osvditi jako praví utrakvisté,

ddicové a synové svých otc" (287), ale že by „cítili se" jimi, toho

nebylo. Dovolávání se Husa mlo jim býti jen pláštm, pod nímž by
zakryli své nové smry a programy, bylo jim pomocí z nouze, aby jen

ocitli se na pd zákonné, ježto jen náboženství katolické a utrakvi-

stické bylo dovoleno. K utrakvistm se luteráni hlásili, protože jich

jména potebovali, aby aspo njak mohli dovoditi oprávnnost svých

požadavk, ale ve skutenosti nemli se starými pod obojí nic spoleného
;

jméno jejich mlo však býti prostedkem k cíli. Spisovatel, jemuž jsou

luteráni pokrokovým novoutrakvismem postupujícím v duchu Husov
dle „slova božího dsledn dále" (110), ovšem se svého stanoviska tuto

masku luteránskou stále podržuje ; skoro výhradn mluví jen o novo-

utrakvistech, kde naprosto urit rozumjí se luteráni.

eská konfesse, dílo, které od luterán vzhledem k Bratím ne-

bylo tuze upímn myšleno, a jehož se Bratí obávali a k nmuž se

upjat chovali, nemohla býti, mla-li jen ponkud ob strany uspokojiti,

než „temnou, asto si odporující smsicí uení lutheránského a bratrského"

(Denis, Bidlo), „text byl tak povrchního znní, že každá strana pohodln
pod ním mohla se krýti" (Winter). Dovedla sice na chvilku, v poteb,
sjednotiti píbuzné smry evangelické — ale že by tomu bylo tak

v hlavních a zásadních vcech, jak spisovatel dí (310), nelze piznati.

Dílo eské konfesse bylo sice pro ty, kteí o ni pracovali, politicky

dobré, ale nábožensky chatrné, tak že pirozen v ojázkách nábožen-

ských ob strany musily se rozcházeti, zvlášt když byl pak u Bratí
sklon ke kalvíncm vždy hlubší. Z eské konfesse v dsledcích ne-

povstala by náboženská snášelivost, nýbrž náboženský indifferentismus.

Jednotné zásady tak široko rozbhlé, že si z nich každý vybrati mohl
co cht), staví spisovatel nábožensky nesprávn nad podstatné rozdíly

jednotlivých vyznání.

Spisovatel jeví sice snahu po objektivnosti, ale jeho stanovisko

protestantské proráží všude. Již jeho terminologie jest protestantská

asto, a jeho náklonnost vždycky. Situace byla tato : Jak katolíci, tak

i Bratí byli pro zachování tehdejšího stavu, ale luteráni dali se do

boje a útoení o pevahu politickou, k níž záminkou byla tak zvaná
svoboda náboženská, která se však projevovala rozpoutaností náboženskou.
Slabé stránky protestant se omlouvají a vymlouvají pi tom, jejich ne-

pravda, klam a neupímnost se neposuzuje a neodsuzuje tak, jako innost
a psobnost — vlastn obrana — u jiných konfessi. Odvaha a houžev-
natost u evangelík se chválí, je to jen sebevdomý postup, ale za to

do obrany katolické vznáší se podezívání, dráždní, vnitní odpor a

nenávist, u katolík jest obmysly to, co jest u evangelíkv ujímáním
se utlaovaných. Také Bratím pi vší šetrnosti vytýká se neporozumní
a nepochopení, jejich trvání na své konfessi a ád se odsuzuje, a

zálibn se uvádí, že Bratí svou konfessi odstavili. Mítko není stejné,
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dvojí loket jest patrný. A pi otázkách náboženských dává se pednost

politice se všemi záludnostmi ped náboženským pesvdením a

jeho bájením.

Velmi obšírné i cenné jsou poznámky, které pípadn osvtlují

pomry tehdejší doby ; zvlášt zasluhují pozornosti pomry ve stranách

nekatolických. Také z nich vidti subjektivnost tehdejších úastníkv
a vypravovatel^ tendennost a nevrohodnost zpráv jejich, a odtud plyne

opatrnost, s jakou se musejí pijímati. Utrhanost a nadávání, které se

tam ozývají, nezískávají zro7na sympathií zprávám bratrským.

Ve spise tak podrobném co do jednotlivostí nemožno minouti se

bez nedopatení. Také po hojných zprávách zde snesených zstává pece

jen nejasnou a záhadnou povaha pána z Rožmberka; nkde vadí ne-

jasná stj^lisace („byl odhodlán'' — a „to ovšem nechtl" [13] ;
„Bratí

dobe vdli" — a „nebyli si to vdomi'' [166, 167]); jinde naskytne

se nesrovnalost („Consilium vzniklo v dob velkononích prázdnin" —
a „má datum 21. února" [145]); a nesprávnost (205—209 pi líení

o spisu císai pedloženém stranou katolickou), chybné jest jméno

Oeice (386) atd. Zprávu o urganisaci krajských dkan na Morav
doplniti jest ješt údajem, že r. 1575 psal dkan doubravnický Brikcí

farái Krištofovi do Blanska, že pvodem p. Vratislava z Pernštýna a

knžstva na dkanství doubravnickém shromáždéeného byla vydána

jistá instrukcí o náboženství a ádu, jak by ml v posluhování církevním

pospoln zachováván býti.

Dr. Julius Giúcklich, Nová korrespondence Václava Budovce
z Budova z let 1580— 1G16. V Praze. Nákladem eské Akademie.

1912.

Doplkem ku své Korrespondenci Budovcov otiskuje tu vydavatel

30 list, z nichž Budovec sám psal 11, ostatních 19 jest psáno Bu-

dovcovi. Vtšina jich (24) je ze dvou bibliothék paížských, ostatních

6 je z rzný^ch archiv (2 z Roudnice, po jednom z Jindichova Hradce,

Srbišt, Kutné Hory a z kapitulní knihovny pražské). Zvlášt zajímají

listy Bezový, jenž byl Budovcovým theologickým rádcem a jej pivádl
ke kalvinismu, a korrespondence Budovcova s Mornayem du Plessis,

z níž list Budovcv z 22. ledna 1612 jest vášnivým projevem jeho

nenávisti k papežství. List Budovcv Kristiánovi z Anhaltu z února

1609 jedná o tehdejších náboženských pomrech v echách. Edici

z nkterých velice porušených opis vnoval vydavatel všecku péi.

Jan Tenora.

Karel Handzel, Svtélka v pítmí. Deset povídek z krásné zem. Nakl.

E. Šolc v Praze-Karlín. Str. 108. C. 90 h.

Djištm povídek jest Ostravsko. „Zachraovat, živit, množit a

vracet horalm jeho jich vyšší cíle : to umleckým chtním Handze-
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lovým", praví Fr. Tuný v úvod knížky. P. spis. sám ve vnování
Ukrajinci Jackivovi, datovaném „v Praze, jasného jarního jitra", klade

draz na slovanskou prý „pevahu prvku sluchového proti prvku zra-

kovému západních literatur" : „oko — to je onen vinník, který pi-
vedl na svt esthetismus i líbivost a kult formy i povrchnost, jež

došla na Západ k strašným^ dsledkm a poíná kaziti i eský kmen.
Proti tomu bránil se již Stúr, a když nebyl pochopen, snažil se za-

chrániti aspo slovenský kraj odtrhnuv se od Cech." Tak a podobn
horuje pro pednosti dojmu zvukového proti zrakovému ; ne zcela dle

fysiky praví, že „oko staí k nejbližší zdi, ale ucho sta metr v dálce

zachytí vení života". Nevím, co tomu eknou v Praze páni „s normálnú

gramatik", ale že by knížka podávala njaké pádnjší doklady tchto

thesí, nezdá se. Nkolik tch místních výraz jimi není ; ani jmak,

akoli sloh jest celkem pkný a piléhavý, žádných výbojných zvlášt-

ností v nm nepozorovati.

Píbhy vzaty ze života dlních a slévárenských dlník, které

p. spis. stopuje nejen v práci, nýbrž i v odpoinku — domácím neb

hospodském. Soucit se strádáním tchto zapadlých „v bezdnu Ostravy"

(Tuný) vznáší se nad vypravováním jejich drobných i vážných zážitk^

nkdy i zcela malicherných („Složenky" na p.j a nemže minouti se

s ušlechtilým úinem. Ale jako každý výsek ze života bývá jedno-

stranný, tak i zde to pozorovati. Bezruovo místy dosti hluché,

romantické pathos stává se manýrou. Problémy pojímají a vyizuji

(nepravím: eší) se sice „lidov", ale to nestaí. Oítrava není jen pro-

hlubní, je také živitelkou. Hmotná a tlesná bída pochází tu více

z osobních vin mravních. Spoleenské pomry nemohou správn líeny
býti jen s hlediska podízených ; trpí jimi také nadízení. P. spis. obírá

se též ponmovacími školami, jakoby tam vzela hlavní vina. Zmínný
píbh o složenkách (pošt. spoit.), jichž horník neumí vyplniti, koní
p. spis. sarkasmem : „A proto: a žije svaté právo rodi na nmeckou
výchovu dtí ! Kdyby se jim vzalo, odkud by brala erná Ostrava své

hlupáky a blbce, své nevstky a chachary?" Kdyby mu na to njaký
ostravský židák odsekl: „Inu, pak z eských škol!", nevím, co by
odvtil. Ta eská škola daleko není všecko I

Zkáza. Truchlohra v pti jednáních z posledních dn íše velkomoravské.

Napsal Frant. Valoušek. Dram. dl. . II. V Nmících na Hané 1913.

Str. 68. C. 90.

Doba dje tohoto jest rok asi 905, kdy brati krále velkomorav-

ského Mojmíra ped dorážejícími na jich knížectví Maary uchylují se

k nmu na Velehrad, aby se tu o spolené obran smluvili. Po všeU-

jakých prtazích, zpsobených jednak vzájemnou nevraživostí a^ piklemi

župana Kujaty podaí se úsilí královny Svatavy a vojvody estmíra,
již na pomoc pivedli z tajného útulku oslepeného Rostislava, jenž za

mrtvého pokládán, pimli bratry k spolené výprav, na které však

jednak pesilou maarskou, hlavn pak zradou, ba Mojmír i rukou
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Kojatovou zahynou. Kojata nabízí Svatav ruku svou jako královn,

ta však jej odmítá, estmír jej skolí a Svatava uchyluje se k Rosti-

slavu na javoinu ; zatím Velehrad zapálen a v záí jeho Rostislav

umírá s proroctvím

:

A do prachu se sítí dílo naše,

jež v krvi bylo sázeno a seto

:

jen, Bože, dílo svaté zachovej

to dílo spásy bratí pesvatých,

slyším písn radostné

jež moravský lid pje
k sláv Cyrilla a Methodje,

a v sláv nové záí

Velehrad.

Je tu jásavá píse „Ejhle svatý Velehrad už záí" na míst?
Myslím ne s hlediska prorockého Rostislava, nýbrž dle nálady soudobé?

Na str. 6: „Od blahé smrti otce Methodje jsme jako stádo bez

pastýe." Pro jen Rostislav mluví stále ve verších, i v obyejném
hovoru, bez všteckého obsahu, jenž ovšem veršem psobiv jest vy-

zdvihován ? vždy jinde verš naproti prose ostatních hovoících se nese

jaksi umlkovan.
Hra jest velmi pkná. Nejen píbh sám jest nám blízkj^ a jímavý,

i zpracování jeho uchvacuje obratným skupením a spádem událostí,

úsenou charakteristikou, jež arci není vývojová, pedstavujíc pokaždé

jen hotovost, ale za to není povídavá ani rozvláná, jist úinku dra-

matickému jen na prospch.



Rozhled náboženský. 455

Rozhled

nábožensky.

Spolek (sodalita) sv. Petra Clavera na podporu raissiímá
4 ústedny, 9 poboek, 65 sbren; podporovatel je 9850, úastník
pes 60 tisíc. Orgán „Echo z Afriky'* vychází v 9 eech, korrespondence

pro denníky „Afrika" a jiné asopisy i knihy v nkoHka eech. V r.

mohlo na podporu missií býti rozdleno pes 334 tisíc K., pes 22 tisíc K
na volná místa pro negerské seminaristy, pes 13 tisíc vydáno za rzné
pedmty do Afriky poslané. Ale což je to pro tak mnohé!

V Norsku, kde díve missionái písn pronásledováni a kde

ped sto lety nedovolen vstup katolickým knžím, nastala v posledních

dobách úplná zmna ve prospch katolicismu. Vláda prohlásila svobodu

vyznání, naež pes protesty fanatických protestant povstaly školy

katolické, knží zaujali již etná místa, rozvíjejí se ády. Dozor nad

školami pevzal apoštolský viká Msgr. Felice. Vláda se do nich ne-

míchá. Krom toho katolití rodiové jsou osvobozeni od poplatk na

školy státní, což jim dovoluje vnovati více na ústavy dtmi jejich

navštvované.
*

Anghtí katolíci mají z obou obrácených klášter (v Caldy a St.

Bride, sv. str. 298) velikou radost. 22. února došel zavolaný benediktin

Dom Bda Camm do Caldy, 5. b. biskup z Menevie za písluhy opat
z Maredsous a Downside pijal 22 mnich do církve ; nkteí naped
conditionate poktni, všichni pak pijali ostatní obvyklé svátosti. — 7.

a 8- b. pijato 34 jeptišek v St. Bride (Milford Haven v Pembrokeshire).

Zakladatel a opat Dom Aelred koná zatím noviciát pod opatem z Ma-

redsous, Camm ídí zau klášter. Eeholníci krokem svým utrpli znané
škody, 20 tisíc 1. sterl. pozbyli, 2000 lib. st. dar bylo od nich žádáno

a dáno zpt. Za to však celý ostrov náleží jim, i doufají, že se

z mramorových lom jeho uživí, a nkteré objednávky te odvolány.

Okolní laikové jsou obratem zaraženi : nkteí žádají o hlubší pouení
náboženské, jiní kolísají. Anglití katolíci tší se však, že brzy celý

ostrov bude katolický a tak že k Malt nyní o eucharistickém sjezde

tak skvle se osvdivší pibude Anglii nový krásný katolický ostrov.

Grodenský korrespondent ve varšavském listu „Gazeta codzienna"

zmiuje se o pronásledování katolík v ruském Polsku. Dne 26. bezna
t. r. provedl pravoslavný pop z Grodna za assistence policie a vládních

orgán násilnou pemnu katol. chrámu obce Przewalky v orthodoxaí.
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Kostel ten byl r. 18G5 zabaven a uzaven. Nedávno vymohli si oby-

vatelé od ministerstva vnitra právo slaviti bohoslužby katolické, pakli

se uchýlí jinam, ježto synod odevzdal kostel popu v Druskienikách.

Pewalští žádali sviij chrána zpt a to tím spíše, že jest obklíen
hbitovem, na nmž odpoívají jejich katolití pedkové. Odpovdí vlády

byla zmínná pemna. Policie hrozila plaícím obyvatelm zbraní.

Obyvatelstvo obce a celého okolí jest výlun katolické.

*

Zajímavou listinu (4./3. 1897) ze života Brynychova, býv.

biskupa Hradeckého, otiskuje asopis katol. duchovenstva (1913, 4).

15 iinora 1897 nalepeny v Král. Hradci plakáty, že „redaktor Hevera
[odpadh'k] ve pi s obanem Brynychem pražskou porotou za nevinna

prohlášen jest;" rozumí se samo sebou, že to psobilo a Brynych
všelijak tupen i osobn na vycházce pohann. Uml-li Brynych pro-

mluviti jak náleží s ministry, troufal si taktéž promluviti s milými
krajany. Onoho dne rozhodl se zahájiti jednání, by stolec biskupský-

byl z Hradce peložen (do Chrudim?) 28. února navštívili je] starosta

dr. Ulrich a námstek Waldek, aby ono „nedopatení" omluvili.

Memorandum, jež Brynych mstské rad poslal, vyvrací všelijaké

o jeho osob a jmenování šíené klepy, poukazuje na jeho dosavadní

innost a na další jeho zámry v biskupském úad. Pohržka, že

vymže pesídlení biskupa a ovšem též ostatních hodnostá, psobila

jist více nežli všechny výklady o istot jeho podnikv a úmyslv,
aspo tolik jist, že nebylo osobním urážkám jeho v mst veejn již

nadržováno.

„R o m a s, b u n R o m a !'' t. j. Ivíme, dobe se mj ! — jest heslem

mezi ecko katolickými Rumuny, nespokojenj^mi, že iíím svolil k za-

ložení nového sjednoceného biskupství v Uhrách, hajdudorožského totiž.

Uherská vláda chtla totiž biskupství, celkem nepotebné, aby snáze

raaarisovala. A ímská stolice nešla na lep vlád maarské, chtjící

maarštinu prosaditi za liturgicky jazyk v nové diecesi, a ustanovila

etinu za jazyk liturgický, pece vláda snaží se pi pobožnostech li-

dových zavádti maarštinu na ujmu rumunštiny a rusínštiny. Proto

17 obcí satmárské stolice opelo se maar[saci a než aby patily pod
biskupa maarského, míní se odlouiti od íma. „Slov. ludové no-
viny" pinášejí v 17. ísle obrázek, jak Rumuni se bouí proti bi-

skupskému vikái Jackovichi, kterého ani lid, ani farái nechtli vpustiti

do kostela, tak že musil jezditi v prvodu služných i etníkv a ná-

siln si otvírati fary, školy i kostely. Rumunský lid nechtl mu od-

povídati maarsky, ba vystrkoval ho z kostela . . . Také v kraji „Suchá
dolina" maarisuje se v kostele, pod zástrou církevního (gregorian-

ského) zpvu zavádí se zpv maarský v slovenských chrámech.

O podvodných sbratelích na missie vydala Propaganda
pesné zákazy, jimiž drazn varováni katolíci ped pílišnou dvivostí
v této píin. Nejen že podvodníci tito zneužívají penz vylákaných



Rozhled náboženský. 457

u katolík ke svým úelm, nýbrž v lidu pak se budí nedvra ke
sbratelm skuteným, kteí opravdu podpory zasluhují. Toto podvodné
sbratelství má svou celou historii. Již v 17. století podvodný ethiopský

princ Zaga Christos uvedl v omjl v ím církevní úady, ba i samu
propagandu. Byli to hlavn etí schismatití mnichové, kteí v 17. stol.

zaplavili Evropu, takže Innocenc XI. byl nucen r. 1677 vydat proti

nim nejpísnjší naízení. V posledních letech jsou to hlavn orientálové

píslušící rzným východním vyznáním hlavn schismatickým, kteí
probíhají Evropou a zneužívají dobroinnosti katolík. Bývají to rzní
chaldejští biskupové, knží, jáhni, kteí v ošumlých knžských sutanách

putují od msta k mstu, od fary k fae a tak projdou znanou áát
Evropy, pi tom pak si nasbírají celé jmní. Leckdy je postihne osud,

že podvod jejich se prozradí, asto však provozují své nekalé emeslo-

po celá léta. Dokumenty, jež pedkládají, ba i doporuení samé pro-

pagandy, jsou vždy padlané. Propaganda, aby se tmto systematickým
podvodm zabránilo, vydala 1. ledna 1912 toto naízení:

1. Biskupové nesmjí vbec žádnému orientálovi dovolit

sbírky ve svých diecesích, a písluší kterémukoliv ádu a zaujímá
jakoukolvk církevní hodnost, by se vykázal pravými doklady s pra-

vými peetmi. Jediný pípad, kdy se smí dát dovolení ke sbírce, byl

by authentický reskript samé Propagandy. (Takový reskript však
Propaganda prakticky nikdy nedává.)

2. Když njaký orientálec pes zákazy apoštolské Stolice poádá
sbírky v Evrop, Americe nebo jiné zemi, i když má doporuení
svého biskupa, tu má biskup, v jehož diecesi jest pistižen, upo-

zorniti jej na zmínné zákazy a nedovolit mu sloužit mši sv. ani konat
jakoukoliv církevní funkci.

3. Když by se nechtl podvolit, tu a biskup veejným tiskem
upozorní klérus a lid a prohlásí jeho sbírky za nedovolené.

4. V pochybnostech se obrátí na kongregaci.

Vedle orientálních podvodník je dosti podobných evropských
dobrodruh; bývají to vtšinou suspendovaní knží, z ádu vylouení
eholníci a eholn'ce. Jeden takový podvodník pode jménem Otto Szegh
z ád Bílých Otc vylákal, jak bylo nedávno zjištno soudním vy-

šetováním, mešních stipendií za 100.000 marek. Nejnovji byl zaten
v Paíži bývalý missioná Henriot Bonnoust, u nhož vylákané obnosy
prý jdou do raillion. Povstnou je též sestra Antonie Breuerova
z kongregace oblátek Nanebevzetí P. Marie. Kongregace jí používala

pro její obratnost ku sbírkám, když však vtší obnosy zpronevila,
byla z kongregace roku 1908 propuštna. Podržela dosud však eholní
šat a sbírá dále; ponvadž však státní úady proti ní zakroily, tu

posílá prosebné dopisy z Brussy v Malé Asii a sbírá pro neexistující

tam dobroinné a missijní podniky.

Bylo by záhodno vydat zostené a všeobecn platné normy týkající

se církevních sbírek, by se takovým podvodm pedešlo.
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eští sociální demokraté zakládají, jak známo, „Svaz sociali-

stických monist", k nmuž prý se pihlásilo již pt tisíc bez-

vrc. K tomuto novému náboženství vede prý je, jak psal F. V. Krejí

v soc. revui „Akademie", skrytá touha po vyjasnní nejistoty duše, jíž

nedovede vysvtliti atheism. Ten sám jest chd}-, prázdný a neplodný.

lovk 20. století nedovede už utkvti pi bezutšeném obraze svta,

jaký podával primitivní materialism. V letech prvé internacionaly zna-

menal materialism a darwinism nejradikálnjší pokrok v poznání pí-

rody. Sympathie s pírodovdeckým materialismem nebyly idei sociali-

stické ku prospchu, svádly ku plochému nazírání na základní problémy

duše a života a znemožovaly v socialismu vývoj skuteného smyslu

filosofického. S koncem materialismu a krisí darwinismu dostavuje se

poteba hlubšího nazírání . . . Této poteb vyšších, ethických a esthe-

tických ideál, má vyhovti monism, jejž doporuuje F. V. Krejí jako

nejšastnjší synthesi filosofické spekulace a vdeckého bádání . . .

Prof. Dr. F. Mareš uveejnil v „Pehledu" již adu lánkv
o monismu a v jednom z posledních zabývá se také otázkou tohoto

„nového náboženství". Dospívá k závru, že nmecký monism Haeckelv
a Ostwaldv již svou povahou nemže nikdy splniti, eho od nho
eští soc. demokraté oekávají. „Cirý intellektualismus, zakládající vše na

pírodní vd, citu prázdný a citu nepátelský, není schopen utvoiti

nové náboženství, nové ideály ethické a eslhetické, které prj^ští z citu

a básnické intuice. Jeho ethický ideál jest všeobecný blahobyt, jeho

esthetický ideál kratochvíle . . . Vda je tomu monismu nejvyšší instancí

ve všech otázkách, mravních i umleckých, ponvadž sestrojuje krásná

barviva a uí ladit nástroje. Ideál krásy a tvrí umlecké dílo není

nic ve svtle monistického intellektualismu. Tento nmeck}'^ monism jest

nebezpený slovanskému duchu, práhnoucímu po „citech nové zbož-

nosti a víry". Jeho vdecká hodnota je stejná, jako byla hodnota

materialismu, který tak zklamal; nebo chce vybudovati pravdu vý-

hradn jen na základ fysikální veliin}^"

O modlitb a zpovdi s hlediska léebného píše známý
psychiatr a psycholog associace Ebbinghaus (Grundziige der Psychologie,

pokr. Diirr II. 511 dd.) : Der Kulturmensch darf nicht alles sagen,

^vas er denkt. Ja, er muss gerade das oft unterdriicken, was am
meisten nach Aussprache drangt . . . Verschweigen muss er auch, n^ás

sein Gewissen bedriickt, kteráž nemožnost úlevného projevu mže prý

duševn zdraví tžce poškoditi. Auch Einrichtungen, wie die Ohren-
beichte der katholischen Kirche, verdanken ihre Entstehung und

ihre Lebenskraft zwar nicht der klaren Erkenntnis, aber einer instin-

ktiven Beobachtung der Gesetze geistiger Hygien und Therapie.

Modlitb pipisuje duševn vzdlání, uvolnní a posilu skrze pe-
konávání vniterných závad a „durch die im Gebet stattindende Kon-
zentration auf die wertvollsten Willensziele, die Vertiefung der sittlichen

Interessen, durch die lebhafte Vergegenwartigung des Personlichkeits-

ideals." O vyslvšení modlitby nejedná, omezuje se po zpsobu nevreckém
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na úinky subjektivní, jež ovšem nepímo psobí pak na objektivitu

:

Was ohne die Kraft des Glaubens nich voUbracht werden konnte und
von dem im Gebet zu hoherer Sammlung- und Glaubensstárke gediehenen
Menschen voUbracht wird, das bildet diejenigen Falle von „Gebetser-

horung", die auch der gar nicht mehr wunderglaubige wissenschaftliche (?)

Mensch als Gebetserfolge gelten lassen wird. (Srv. zde str, 460 dd.)
*

V „Cechu" kdosi navrhuje, bychom pi slavnostech knžských,
kdy se oslavencm dávají zpravidla njaké paramenty, kalichy a pod.,

pamatovali místo toho radji na podporu podnik našich tiskových,

školních atd., jež by se jménem oslavencovým udlovala. Návrh to

velice rozumný již dlouho námi zastávaný. Bylo by záhodno sieji jej

rozhlašovati. Co velepotebné podniky naše vzdlanostní a dobroinné
živoí, hromadí se mnohdy v pokladnicích chrámových nepotebné
nákladné paramenty.
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Udeck^ a umlecky.

Profesor na paížské klinice nátura lista Dejerine
nikoliv theoretickou cestou, nýbrž cestou praktiky a dlouholeté zkušenosti

pišel k úsudku, že noezi náboženstvím a zdravím lovka
je svazek, a že nevra je pramenem nemocí. Varšavský

professor N. Bogdanov ve své pednášce o knize Dejerineov „Funkní
projevy psyc honeuros, jejich léení psy chotherapií"
ukázal, že francouzský uenec naznail nkteré nové cesty k pojímání

lidské duše, života, uskuteovaného zdravím, a vztahu mezi vrou a

zdravím. Souasná krásná literatura, Turgenv, Dostojevskij, echov,
Sienkiewicz, Maupassant, Hauptmann a spisovatelé skandinávští kreslí

souasného lovka jako n euras thenika „s vnými pochybnostmi

o všem, s neustále mnící se náladou, s charakterickou pevahou citu

nad rozumem, s nedvrou k životu, jež asto pechází v báze i popírání

života", i vede k saraovražd. Všecky tyto známky jsou úplným
kontrastem víry, náboženského charakteru. Slovem „víra" rozumti

jest v tomto pípad nejen víru v Boha, nýbrž i vždy doprovázející ji

víru — ve všecko, t. j. cit dvry ve všecko, šastný cit lidí

zdravých a normálních. U zdravých lidí nebývá obyejn žádných

pochybností, nýbrž dvra v sebe, nálada jejich bývá více mén ze

života se tšící. 2ivot v nich nevzbuzuje ani bázn, ani popírání života.

Takovými jsou lidé, již se zrodili s geniálním zdravím ducha nebo

dosáhli ho jako svtcové cestou dlouhého nábožensko-duševního léení.

Úplné zdraví ducha je možno a shoduje se s hlubokou vrou, dávající

blaženost.

Francouzský uenec poznamenává, že neurasthenik už není pánem
sebe sama, ne že by neml vle, ale protože nemá „uritého vnitního

principu jednání, nemá dogmatu", jak dí Sienkiewicz. Uvn váhajících,

pochybnostmi trápených neurasthenik bu padá smysl pro povinnost,

nebo psobí jim trápení místo útchy. I není tžko vidti, že cit povin-

nosti je totožný s vrou a jest výrazem její vle. Z toho lze vidti,

že náboženství není nikterak cizí souasné naturalistické raeíhod a

v oích jejích je stavem nejen duše, nýbrž i tla.

Souasné lékaství kloní se k uznání toho, že všecky nemoci

jsou v základech nemoci psychické. Eíkalo-li se „mens sána in corpore

sáno", nyní naopak pichází se k myšlence, že skuten zdravá duše
má zdravé tlo, nebo nikoli tlo ídí duši, nýbrž naopak,
duše ídí tlo. Lékai si všimli, že u lidí rozladného ducha —
u neurasthenik — jest pozorovati „etné odchylky se strany vnitních

ústrojí". Lze u nich pozorovati i skutené nemoci i Ižinemoci, pecházející

jedny v druhé. Keurasthenici nevymýšlejí své utrpení, — oni skuten
trpí, ale nedovtipují se, že nejastji to bývá rozladní ne srdce, žaludku,

stev, nýbrž rozladní duše. „Bedlivé klinické prostudování nemocných,"

praví Bogdanov, „ukázalo, že vznik neurasthenických rozladní bývá
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nejastji vyvolán duševními píinami." Neurasthenie, jsouc rozrušením

víry ve zdraví, jest anarchií lživých vnuknutí, i staí druhdy, by se

nemocní, již po léta trpli projevy neurasthenie, uzdravili s pekvapující

rychlostí, obnovením víry ve vyšší moc a dvrou v sebe.

S neurasthenií spojeny nkteré nebezpené nemoci. V obyejném
život se íkává, že ten a ten z hoe dostal souchot, že ten a ten ze

starostí a nepíjemností zkazil si srdce. „Lékai poslední to uznali", se

zármutkem praví Dsjerine. Každý snad dovede si pipomnti pípady,
kdy po otesení nerv dostavil se bišní tyfus. Hrza cholerová zavinuje

mnohem více obtí, než táž nákaza v normální as v psychicky zdravém
tle. Hlavní píinou úžasn rostoucího alkoholismu jest úpadek ducha,

ztráta víry v život, v sebe i Prozetelnost. Rozlad duše, ztráta víry

v Boha i víry ve svt, ízený Bohem, vede k množství jednotlivých

šílenství a nepravostí.

Jsou-li však nemoci tla vlastn nemoci ducha, ím je léiti?

Snad hypnosí? Dejerine je protivník hjpnose, jež má vliv na nižší

obor ducha, a ne na vyšší schopnosti jednotlivcovy. Psychický stav

neurasthenikv nelze zmnili ani úvahami, syllogismy. ím tedy léiti
otesenou duši lovka? „Pro mne," praví Deierine, „jediným

základem, na nmž spoívá psychotherapie, jest blahodárný vliv bytosti

na bytost." Nutno, aby nemocný vidl v lékai bytost vyšší sebe ve
smysle mravním a intellektualním. Nezbytný je vliv dvry v duši

nemocného, který „pociuje sebe v dobrých rukou, má se za posílena".

Dejerine uvádí výrok: „to je víra, která léí a spasí". Nejlepší ochranou

od nemocí podle jeho názoru jest „náboženský, mravní a filosofický

monoideismus. Osoby, jejichž život smuje v obor idey, které mají

ideál, — jeví se zárove pojištnými proti neuro?ám a nemoci jimi

podmínné". Život i smrt mueník pro víru, filosof, idealist dokazuje,

že „mli jasnou duši . .
."

Zajisté zajímavé piznání lékae naturalisty, jenž pes 30
let pemýšlel o tom, co je nemoc, i pišel k poznání svazku mezi
náboženskou vrou a základem štstí, zdravím. Píinou
nesmírného vzrstu neurasthenie francouzský professor uznává „souasné
mezery mravního vychování". „Hlavní piinou toho jeví se skepti-

cismus, positivisraus neb indiíFerentismus léka, a ješt astji nedostatek

vdomostí a schopností k abstraktnímu myšlení," i žádá tento professor

lékaské fakulty, aby mezi pedmty lékaství byly zaazeny pednášky
„mravní zdravovdy". Tak Dejerine znova ukazuje na onu posvátnou

náladu kesanských národ, jež kdysi byla spasitelnou i léící. Diví

se lidstvo, že za starodávna pes hrozné vnjší okolnosti byli lidé

zdravjší, než nyní : nebylo prostranných dom, ani ventilací, ani

desinfekcí, ale bylo více duševn silných lidí, v nedostatcích dokavších
se vysokého stáí. V každém lovku psobila léivá síla,

pemáhající i špatný vzduch i špínu, i mikroby. Síla ta

byla — mravní víra v sebe, pevná víra v Boha i ne-
smrtelnost duše, jež pivádly radost ze života, rovnováhu života.

Nebylo tolik veejné prostopášnosti, jako nyní, nebylo neurasthenie, to

Hlídka. 32
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jest rozkladu duše i tla za živa. Byly ovšem nemoci i tehdy jako

v^^jimky, nyní však stávají se pravidlem.

Podobn o svtovém názoru jako faktoru zdraví
vyslovuje se berlínský psycbotberapeuth Marcinowski v knize „Ner-
vosnost a svtový názor", jenž rovnž cestou dlouholeté zkušenosti

pišel k poznání, že vtšina duševních nemocí vysvtluje
se nikoli vnjšími píinami, na nž se odvolávají,
nýbrž nedostatkem zdravého svtového názoru. Proto

dovede-li lékapsycbotherapeuth vnuknouti pacientovi svému zdravý

svtový názor, souhlasící s jeho pirozeností, mže pacient doufati

v návrat zdraví, ze života se tšící radosti. „V lovku žije," praví

autor, ..nepemožitelná touha hledati uspokojující vysvtlení záhad života.

Všecko, co jest kolem nejasno a nepochopitelno, nutí nás trpti,

i toužíme zbaviti se toho utrpení. Jediným prostedkem k tomu je

takový svtový názor, pi nmž by se jevily vci v jiném osvtlení,

nenutily nás trpti, nýbrž dlaly nás šastnými, — abychom nepociovali

to, co ná3 obklopuje, jako hrubou a bezcitnou svévoli. Cestou k upokojení

jest poznání idey Božstva, naplující svt. V ní nalézáme "uspokojení

pro své ,hledání pravdy', jak nazýváme tuto vášnivou touhu po

spokojenosti."

Nervosní trpí tímto bojem cit silnji, než jiní lidé, a k vylé!ení

porušené jejich duševní rovnováhy je nezbytný takový svtový názor,

který by odvracel jejich rozladné city od osobního utrpení a pivádl
je na myšlenky o vnosti, v nichž jejich osobní utrpení tane. Nervosn
nemocný potebuje poctivého svtového názoru pro posilu jeho mravních

snah i pro vychovatelské psobení na jeho slabosti. S mnohými chorobnými

stavy je spojeno duševní utrpení, jež jest pramenem etných tlesných

nemocí. Nemocný musí pede vším poznati, že charakter našeho

vnitního vztahu k problémm ž.vota i náš názor na f/bsah života

i svtový smysl mají rozhodující význam pro urení to' o, budeme-li

trpti pio životní okolnosti pro lidi a vci. My však ztratili zdravý

názor na dobré i špatné vlastnosti vcí a tím pišli jsme ke lživj'm

životním cílm. To jest chyba i nutno napraviti. Teba zniiti materia-

listický pedsudek o ddiném zatížení, — nebo ddíme schopnosti

k potlaení ddiného zatížení, — pedsudek o pirozené náklonnosti,

o pirozené povaze, o nevyhnutelném osudu, a jako bychom byli

nevolnými loutkami, jako by odpovdnost i povinnost byly nesmyslem.
Takové bludné názory vedou k porušení duševní rovnováhy, k duševním
konfliktm, k nervosnosti. I teba zdravého svtového názoru, zdravé

duše, aby tlo mohlo býti zdrávo.

Jisto, že hluboká sk'íenost duševní pivádí k ponížení tlesných
projev, k únav, špatnému zažívání; rovnž rozilení mysli pivádí
k nemirnéj innosti ústrojí; porušení duševní rovnováhy vede k ne-

poádnému proudu tlesných process, ehož píinu lovk vidí

v rzných vnjších událostech, vcech a okolnostech, jež nikterak tím

vinny nejsou, jejichž však mylné obvinní vede ke lživým thera-
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peutliickým prostedkm. V nás samých je vina, tam teba
hledati zmnu.

Z toho lze vidti, že názor náš na život má vlší význam pro

naše zdraví, nežli zpsob našeho života, i první podmínkou našeho
uzdravení je zdravý svtový názor.

Psychoanalysí zove se psychologická methoda (Freud ve
Vídni a škola jeho}, která snaží se vyšetiti na tak obecné uvdomené
djstvo duševn a zákony jeho, jako spíše osobní obsah duševní

v jednotlivých pípadech, pokud vzniká a jeví se nezávisle od vdomého
vnímání a pemítání, jako ve snu, bezdných pohybech, poruchách
úmyslné innosti duševní, tvoivosti bájivé a umlecké, vzntech po-

hlavních a duševních poruchách. Empiricko-pírodnická methoda v psy-

chologii nevedla a nepovede asi k poznání vlastní duševnosti, nebo
popisy a pravidla její, jakkoli cenná, pouují nás o povšechném rázu

jev duševnýeh, o typickém prbhu jejich, nikoli však o podstat
duševna, o zvláštním itidividuelním rázu jehj jaksi z nitra jeho samého,
tedy opouštjí nás práv tam, kde mla zaíti e o duši a vlastní

osobité bytnosti její. Freud má za to, žeznepovdoma (dle Freuda
je toto == vlastn psychické) všechny obsahy derou se do vdomí
.(= tah psychických instancí), ale skrze pedvdomí, které c e n-

surou svou je bu s jinými obsahy spojuje a tím k vdomí pivádí,
anebo zatlauje, tak že zstávají zitím nepov^domy. Výkladem tohoto

stálého píboje a odlivu, v nmž associace hraje dležitý úkol,

zabývá se práv psycho analyse. Dynamickým pramenem proudní
toho jest podle nejnovjší formulace Freudovy t. . infantilní sexualita,

z níž prý všecky energie pro psychické obsahy pýš'í, která prý nej-

,prve, u nemluvnte upíná se na rodie, matku milujíc, otce nenávidíc,

na as bývá zatlaována, aby pak opt pronikla a v sublimov^ané

podob na psychický život více mén psobila.

Freud jest psychopatholog a stopy toho v soustav jeho zeteln
viiti. Rozpravy, jež se tiskem uveejiiují, svdí, že u málokterého žáka
psychoanalyse pokroila; opakují v rzných variacích jen myšlenky
uitelovy, a to tak, že není vždy jisto, zda autor jasn ví, co praví

a co íci chce. Jesti v soustav mnoho libjvolné fantastiky a nejasných

pedpoklad. Nejlepší kusy z diskussí bývají ty, které Freudovi — od-

porují, ale jest jich málo. Povážlivé jest pi celé té psychoanalyse, že

operuje tolik s pohlavní perversí; zmocní-li se jí židé (Freud je žid),

jakž pravdpodobno, bude psychologie jako pathologie zaplavena samou
sexualitou. Již nyní máš ze mnohých lékaských spis toho druhu
dojem, že perversními vlastn jsou pisatelé perversitu
zkoumající a léící, aspo víc než jejich objekty.

*

Brain-Commission (BC. = mozková komise) zove se mezi-

národní svaz universit neb ústav na prozkoumání mozku. Pvodcem
byl prof His v saské akademii, která na akademickém sjezde 1901
^ Paíži navrhla, by se pi zkoumání vývojové .n, zvlášt co do anatomie

32*
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mozku postupovalo spolen. 1904 usneseno na londýnské schzi tohoto»

svazu, požádati vlád o podporu tchto ústav, které jsou nyní v Madrid^
Petrohrad, Amsterdame, Vídni, Zuricbu, Lipsku, Filadelfii, BadapestL

a Frankfurt n. M. 1912 na sjezde v tomto mst usneseno vydati

veliký atlas prezu lidského mozku. V Petrohrad pipravuje se veliký

ústav, jenž by spojil všechna píbuzná odvtví tohoto oboru, pro anatomii

normální i pathologickou, vnitní kliniku a neurologii, pro oddíl

psychologický atd. K souinnosti této pimly badatele veliké obtíže,

s nimiž zkoumání mozku spojeno, jež pokroilo teprve v novjší dob-
(asi od r. 1842, kdy Benedikt Stilling vyšetoval ez pátee o — 13°)

pibráním anatomie mozku nižších živoich, zvlášt od let osmdesátých

u nižších obratlovc. lenové BC nyní objevy své vzájemn si oznamuji

a opravují.
*

O redakním tajemství rozhodl 3. kvtna nejvyšší soudy,

že nezbavuje redaktora povinnosti svdecké, tedy že ped soudem,

de lege lata neexistuje. § 152 a 153 trestního ádu, na který se^

odvoláváno, praví pouze, že svdectví mže, vyjímaje pípady zvláši-

dležité, odepíti ten, komu by pímo znanou škodu nebn

hanbu zpsobilo. Dosavadní zvyk a stavovská, vbsc uznávaná,

povinnost redaktorova neuznána soudem za dostatený dvod odepíti

svdeckou výpov. Rozhodnutí zajisté dalekosáhlé, ba osudné. Kéž by
aspo trochu pisplo k potlaení tiskových surovostí.

Ve Vídni máme dv výstavy v eském dom (hotel „Po3t")r

umleckou se 180 asi obrazy (ech Hemerka, Slovák J. Augusta,.

Svatava Beová, Polák Czedekowski, F. Svoboda, Mandel, Roskotová,.

Holoubek, Skrla, Mlýnek a j.), s plastikami R. Neumanna, A. Severa,

sbírky keramické atd. Vedle toho pod protektorátem hr. K. Seilerna/

uspoádána výstava uhersko- slovenských lidových výšivek
a lidové keramiky. Snad bude to zaátek, aby tento iidový prmysí
vymanil se pomocí zámožný^ch zákazník ze židovskofaktorské otroiny
maarské.

V Praze vystavuje fará Neumann obraz s v. Cyrilla a Me*
thodje. K(opal?) v ,.Cechu" píše, že výstavu navštívil (v Mšanské
Besed) a že tam zastal jediného návštvníka, totiž — malíe samého

;

pipojuje k tomu výzvu, by se práce veejností naší víc oceovala
a podporovala, výzvu to, která práv tam by mla dobe uvážena a pro-

vádna býti. O obraze samém nemáme zpráv. Námt ovšem zvlášt
našemu srdci moravskému jest blízký a milý. Zdailé zobrazení, jehož

vlastné dosud nemáme, bylo by velikým vlasteneckým i náboženským inem

.

*

O literární ceny udlené zemským výborem moravským rozpoutala.

se papírová ptka (nezbytný dr. Hýsek b3'l ovšem také pi tom) zvlášt
o podmínku, že na ceny mají nárok pouze spisovatelé moravštL
Vyplazování jazyka!

I



Rozhled náboženský. 465

Ve Vídni také mli spor o takovou cenu. Jakási novella žida, p. Arthura

Trebitscbe, dostala cenu Bauernfeldovu, akoli jeden z posuzovatel,

prof. konservatoe Gregoi, nazval ji soukrom „Schrnarrn und Mist"
;

ped soudem však pravil Gregoi, že novelly neetl a že je pesvden,
:že ani 2—3 jiní ceosii jí neetli — cena že dána Trebitschovi za

ostatní literární zásluhy. Tak asi to cLodí také jinde.

V Ostrav zaal p. Karel Budík, editel kru na Polské Ostrav,

vydávati plmsíník Hudební obzor, nákl. knihlc. AI. Zelinky

v Mar. Horách, roní pedpl. 5 K.
*

Na povážlivý zjev upozoruje v „Tygodniku 111." spisovatel

Václav Gasiorowski : polští intelligenti, zvlášt umlci, literáti,

áurnalisté i uenci, odcházejí ve znaném potu za hranice,
odkudž z velké ásti do vlasti se již nevracejí a jsou tak pro ni asto
úpln ztraceni. Podrobné doklady uvádí jen z Paíže, kde sám již

dlouhá léta žije a shromáždil v této vci hojný materiál. Podle nho
emigrace polská v Paíži vykazuje v pítomné dobé tyto íslice: 263
malí (z nich 68 žen), 36 socha (10 žen), 83 literátv a žurnalist

(17 žen), 42 hudebních skladatel, virtuosv, uitel hudby atd., 32 zp-
vákv a zpvaek, 21 umlc rzných (architekt, herc, tanenic atd.).

Celkem tedy 477 Polák hlásících se poi prapor písemnictví a umní.
Krom toho pebývá nad Sekvanou 43 historik, pírodopisc, badatel,

48 inženýrv a léka, takže intellektuální emigrace polská v Paíži

obnáší 647 lidí. Pi tom nebere se v poet pltisícový zástup mládeže,

studující na vyšších ústavech vdeckých, ani etné pisthovalé rodiny

.polské, ani ti, kteí jen na nkolik týdn navštvují Paíž.

Z tohoto potu jen malá ást mže ospravedlniti svj pobyt

v cizin: emigranti roku 1863, synové emigrant ve Francii vychovaní

a ti, kterým návrat do vlasti je zamezen. Ostatní zstávají tam dobro-

voln: nkteí jsou pipoutáni volným životem paížským, jiní podn-
cováni jakousi vzpourou proti domácím pomrm polským, jiní domohli

-se njaké skývy chleba — mnozí však, nemají-li zvláštních píjm
z domova, žijí v nesmírné bíd. A Polska z nich nemá nieho, ba

^asto jen škodu : pervali duchovní pojítko s vlastí, napojiH se cizím

duchem a otravují jím polskou vdu a polské umní. Mnozí ztrácejí

veškero sebevdomí národní a jsou hotovi ze sebe dlati Francouze,

Angliany i Ameriany. Za krvavý groš polský pracují pro francouzskou

kulturu ... A to jest jen malý zlomek všech intelligentních emigrant,
flpoítaný jedním lovkem ! Co jest jich ješt v Mnichov, liím, Vídni,

Drážanech, Švýcarsku i v Berlín 1

*

„Napoleonský rok" vzbudil velice živý ohlas zvlášt u Po-
lák, kteí kdysi a takovým nadšením hrnuli se pod vítzné prapory
slavného císae v nadji, že jim dopomže zase k svobod a samo-
statnosti. K etným historickým studiím, památníkm, populárním pu-

blikacím i dramatm pipojil nyní také spisovatel a básník Kazimír
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Przer wa-Te tmajer svj nejnovjší román „Koniec epopei". Má
cbsáhnouti ti díly, z nichž nedávno vyšel teprve první konící ná>

vratem Napoleona z Moskvy. Již z nho jest však patrno, že tragedie

r. 1812 nalezla v Tetraajerovi dobrého naalíe a polský voják nadše-

ného básníka, proniklého tradicemi vlastních pedk. „Nevím" — píše

autor v úvod — njaká je dnes leg-enda napoleonská jinde, ale vím,

jaká je. v Polsce. V koui bitev a ohni dl vedle erného klobouku —
vznáší se, chvje i padá apka hulánská."

*

Sláva jednoho z pedních vdc bývalé „Mladé Polsky", Stani-
slava Przybyszewského, zaíná siln blednouti. Pi varšavské

premiée posledního jeho dramatu „Topiel" bylo divadlo skoro prázdné
— pestal psobiti tedy i sám pvab jména kdysi tolik vynášeného

spisovatele. I drama je slabé, v niem se nevyrovná dívjším psobivým
dramatm, a na druhé stran zase jest novým dkazem, že Pryby-

szewski nalézá se ve fasi tvoení reálného. Doba boue a pevratu,,

doba nezvyklých visí a deklamací náladovj-ch, zdá se, již docela mi-

nula. Pes to zstal i zde vrným svému astému thematu : líí cho-

robné poblouzení erotické, jež unáší jednající osoby v závratný vír

vášní a hrdinku vrhá konen v jícen samovražedné smrti.

Znan zklamal také poslední román Przybyszev/ského „Mocny
ezlowiek", který psobí odporn již svým kriminalistickj^m obsahem

i etnými brutálními smysln erotickj^mi scénami. Hrdina jeho, žurna-

lista a kritik Bielecki, a se staví do posy démona, je docela sprostým-

zloincem. Mladému souchotináskému spisovateli dodává jedu, aby
spáchal samovraždu, naež zmocní se pozstalých po nm rukopis,

vydává je jako svá vlastní díla a dobude si jimi slávy i penz. Milenku,,

jež jediná ví o podvodu a mže jej prozraditi, jednoduše utopí. Tak
zloinec triumfuje, jsa si jist, že zasloužený trest nemže ho dostihnout.

To „silný lovk"!
Podobn smutnou sensaci psobí také obyejn každé nové dílo

smlé naturalistky Gabriely Zapolské. Minulého roku natropila

hodn hluku na polských jevištích v království — v Halii byla po-

licejn zakázána — „erotická" hra „Kobieta bez skazy". Po msíce-

plnila divadla pi každodenních pedstaveních. Autorce nebylo asi na

tomto „úspchu" dosti a vydala ji nyní ve form románu pod týmž
názvem. Odsoudila-li vážná kiitika hru, odsuzuje nyní oste i román^
a to nejen se stanoviska eihického, ale i umleckého. Uinil tak na p.
v posledním sešit literárního msíníku krakovského „Museionu" známý
kritik Adam Siedlecki. Vytýká, že u Zapolské tvoiti znamená vždy
zohyzditi. Tvorba její nezná jiných ideál, jedin negativní. O pesvd-
ení není ei. Idea nejnovjšího románu je zbudována na neupímnosti.

Umleckým cílem zdánliv bylo ukázati, kolik hanebnosti, kolik špíny

mravní pinášejí pomry podobné tm, které popisuje román. Toto sta-

novisko bjlo však pouze umleckým cestovním pasem, pod nímž kniha

pašuje s veškerou svobodou intensivní pornografii! Nebo pornografii'

nazýváme sexuální theraa užité jako cíl, ne jako prostedek umlecký,.
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vypotené na podráždní smysl tenáových, ne na krásu. Tato defi-

nice hodí se docela pesn na román Zapolské. Nevázané scény jsou
si samy cílem, a se pikrývají asem lehounkým závojem pokryteckého
rozhoení. A kdo ví, zda tento závoj není práv nejtžším híchem
románu !

Jykýmsi opakem Zapolské v této vci jest jeden z nejnadanjších
mlad\^ch spisovatel polských — Ondej Strug, jehož poslední román
„Portrét" nedávno vyšel. První jeho práce („Ludzie podziemni",

„Jutro") datují se teprve od r. 1907, osoba pro širší veejnost jest za-

halena dosud skoro jakýmsi mythem — pes to však každá jeho nová
kniha vzbuzuje veliký zájem a stává se událostí dne. I do eštiny byly
peloženy, pokud vím, dv z nich. tenái na první pohled jest patrno,

že tu má co initi se silnou individualitou, jež vyšla sice ze školy

Zeromského, ale razí si pevn svou cestu. Kouzlo tvorby Strugovy
spoívá v bezprostednosti dojmu a neobyejné prostot stylu, jež pímo
se vyhýbá všem dekoracím. Každé dílo za to vedeno jest uritou
ideou, a je to láska k zemi, nebo soucit k bíd dlnictva ve velkých
mstech, i apothessa práce. Nejastji ozýval se dosud v jeho novellách

ohlas událostí z poslední ruské revoluce, pojatých sice nkdy jedno-

strann, ale hluboce lidsky procítných. Není tu nic z oné sentimenta-

lity „utrpení", jakou až do omrzení vnili revoluci mnozí spisovatelé

ruští i polští. Nco oživujícího a mužného vane z prací Strugových,
i tam, kde se líí skutené utrpení, slzy, krev a smrt. Jen „lásce"

v obyejném slova smyslu jakoby Strug se vyhýbal, a tam, kde pece
„láska" jest osou románu nebo novelly, není v ní ani stopy erotismu

a smyslnosti. V dnešní literatue jist ídký zjev!

*

Veliký rozruch v literárním svt ruském vyvolalo drama Fed.
Sologuba „Založniki žízni". Na pozadí poetického života ven-

kovského dvorce zapádá se idyllický román šestnáctileté Kati, dcery

zchudlých statká, s mladým Michajlem, synem okresního lékae.
]\Iilenci blouzní s mladým idealismem o spoleném život, ale rodie
Katini nutí dceru k satku s bohatým Suchovem, milujícím Katu a pe-
svdeným, že jeho praktické ideály zvítzí nad „dtským" románem
Kat, jež mu podá ruku s podmínkou, že on nebude míti nic proti

tomu, opustí-li jej Káa, kdykoli se jí zalíbí. IVIilenci se na as roz-

cházejí, oddávají se v zástavu života: Káa vdá se za nemilého
lovka, ale bohatého, aby nemusila títi bídu s chudým stavitelem,

jenž zatím užívá služeb dcery soused, napolo normální umlkyn
a blouznitelky, Liliky Lunagorské (LiHty). Když Káa 8 let se Suchovem
prožila, setká se s Michajlem, jenž zatím zbohatl tvrí prací, k níž

ho nadchla Lilita, jež odchází, by nadchla lidi k „novým inm"
a ponechala místo Kati po boku milovaného Michajla.

Píbh, jejž tu Sol. nakreslil, je psychologicky nemožný a ztrácí

také cenu a smysl jako symbol. Káa sama chápe, že její rozhodnutí,

žíti na as s nemilým, iní z ní prostitutku, kubnu bohatého Sucho va,

a pece oddává se životu v zajetí, v zástavu, a porodivši Suchovu dv
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dti, necítí k nim závazku, ponechává je Suchova a cítí se šastnou
8 Michajlem, jenž se své strany doAsn užíval služeb nemilované, ne-

plodné Lility. Hrozn odporná je samolibost a tupost Kat a Michjla,

tcht(j „zastavencíi života", majících sebe za hrdiny, již „z^-ítzili nad
životem". Oba tito praktití lidé, beze všeho mravního poikladu, bez

vdomí citu pro povinnost, bez citu lá-sky k bližnímu, baz schopnosti

obtovati se pro jiného, sobci bez duše a bez srdce, milující pouze své

osobní štstí — nemají práva býti hrdiny dramatu. „Nová morálka",

již tu tento koryfeus souasné literatur}', hledaje smysl života, pedkládá,
je plodem nedostatku citu a hrubé cyninosli, vzbuzující pocit odporu.

Autor hlásá, že život nutno stavti jak chrám, a místo toho staví

jej jako budoar, kde se prodává tlo, kde teba prostituce. Bda mládeži,

které básník doporuuje stavti si život podle jeho receptu : milovati

jen sebe, užívati okamžiku, nebo se nevrátí, nemysliti na jiné lidi,

znáti svá práva, ale zimítati povinnosti.

Lužic ti Srbové peují všemožn, ab}^ zachovali proti germa-
nisaci aspo posledních zbytk národního individualizmu : jazyku
a vdomí své odlišnosti. Ponvadž jazyk lužický jest vytlaen skoro

docela ze škol, ba i z kostel, zbývá Lužianm jediná cesta k zá-

chran života národního: organisace lužických spolk, které by
uvdomovaly lid etbou, soukromým vyuováním, pednáškami a pod.

Nyní práv, jak oznamuje „íšwiat Síowiaski", aby byla oživena

innost spolk, vznikla myšlenka založiti ústední sp dek s názvem
„Srbská akademie", jež by sousteovala pedevším akademiky
lužické, vzdlávající se mimo zemi, a vbec všechnu intelligenci

lužickou, které leží na srdci záležitosti národní. Ukolen) „Akademie"
jest poádati soustavn o prázdninách adu pednášek v rozmanitých

spolcích a slouiti ndadou intelligenci lužickou ke spolené práci:

Sídlem sdružení má b3Hi Badišín; tam se budou konati prázdninové

schze; jednotlivé sekretariáty budou v Lipsku, v Praze a Vratislavi,

tedy v mstech, kam mladé pokolení lužické vydává se na vyšší studie.

Orgánem spolku bude starý již asopis „Lužica", která uvítala nové
sdružení heslem: „Hiše Serbstvo njezhubjene".

*

„Svviat Síowiaií-iki" pináší zajímavé doklady, jakých pro-

stedkv užívají Maai, aby ve statistice zmenšili poet
Chorvat: zapisují je pod rozlin^-ini lokálními názvy, jako na p.
Banvci, S^kci, Dalmatinci, Ilyrové, Bosáci, Krašovani ; v nejnovjší
statistice poítáni dokonce i k cikánm. Sítání lidu z roku 1910 vy-
kazuje 194 808 Chorvat v království uherském. Ve skutenosti jest

jich však mnohem více. Teba se odebrati do rubriky „egyebel",

obsahující národnosti „rozmanité jiné", kde figurují: Venedi, Bunvci,
Sekci, Ilyrové, Cikáni, Poláci, Bulhai a Vlaši — celkem 401.412
hlav; polovinu z toho možno pipoísti k Cliorvatm, jichž v Uhrách
žije jist na 400.000.
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Nejvíce národního uvdomní mají Bunvci, hlavn zásluhou

asopisu „Neven", jenž vychází již pes 30 let a nyní postavil si za

program sjednocení Bunvcv a Sokc — jichž je v banát na

100.000 — s národem chorvatským.
*

Všechny listy bulharské i mnohé jinoslovanské pinesly nekrology

o bulharském uenci dru. Meth. Popovovi, jenž prý padl ve válce.

Nyní pišla zpráva, že uenec žije, pekonav všechna nebezpeenství.

Úastnil se etných krvavých bitev, v poslední pak byl rann stepinou

granátu. Sotva se vyléil, dostal choleru. Teprve kd^ž i z této choroby

vyšel zdráv, napadlo pedstaveným, že lépe ueného dstojníka umístiti

ve vojenské bakteriologické laboratoi, než dávati ho na pospas stelám.

*

Mezi královny-literátky dostala se také anglická Viktorie.
Nedávno se zmocnním královým vydána „Díví léta královny Viktorie"

(„The Girlhoud of Queen Victoria"). Je to výtah z denníku zemelé
p;inovnioe z doby mezi r. 1832—1840, kdy — ješt nkolik let ped
vstoupením na triin — pocítila potebu zapisovati své dojmy. Publikace,

jež v Anglii z pochopitelné pízn pro populární královnu pijata

s nadšením, pináší však pomrn málo literárn nebo psychologicky

zajímavého. Jsou to dosti banální záznamy drobných, každodenních

událostí mšanského života, záznamy tím mén zajímavé, že praktické

královn Viktorii nedostalo se ani nejmenších schopností liteiárních.

*

Msto HeUerau má se státi u Nmc semeništm nového

dramatického umní povahy mysticko- náboženské. Poprvé v Nmecku
bude tam provedena celá ada dramatu Paula Cla udl a, s krásným
mystériem „L' Annonce de Marie" v ele. Divadlo v Hellerau vykoná
nové pokusy z oboru dramatického umní.

*

Zemelý pražský prof. Dr. Jan Zítek obíral se piln životopisem

arcibiskupa Jana z Jenštejna, jemuž naše djepisectví z pirozené

slušnosti je dlužno zadostuinní za nemravná naení v povídce Ji-

ráskov, který ani v dalším vydání kivdy nenapravil. V Zítkových uve-

ejnných prácích bylo pozorovati kritické nedostatky, však pozstalost

snad podá následovníku cennou látku?

Moská aviatika — hydroaeroplan. asopisy pinesly již

vyobrazení auta, pozmnného na as v lo, která peplave eku a koná
zase další služba jako vozidlo pozemní. Pi meetingu v Monte Carlo

stal se pokus „hydroaviatiky", ^který dopadl uspokojiv a eká pouze

na zdokonalení. Moineau snesl se s aeroplanem na vlny moské a plavil

se V* hod. proti vtru do pístavu za doprovodu italských torpedovek

Carabiniere a Zepbyro. Jedná se o lepší ochranu motoru a výhodnjší
umístní šroubu, aby hybná síla stykem s vodou tolik netrpla. Vynález
bude míti arci význam pedevším pro úely vojenské.
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Letoší duben byl dle francouzské statistiky nejvražednjším
raésícem v djinách aviatiky. V 22 dnech zabilo se 18 vzduchoplavc
a „muenník vzduchu" ilá se již 295.

•«

Na observatoi Haríord-College ve Spoj, Státech urena melhodou
potometrickou teplota nkterých hvzd. Tak zjištna na a Lyry
na 27.5')0», Sirius ítá 22.000°, £ Velkého Medvda Í9.500», a Persea
6.500'', naše slunce 4650°. Professor Rosenberg, Rakušan, tvrdí, že
nejvyšší teplota panuje na y Pegasa, kde dosahuje 400.000*. Proti

tomu b3'la by „nejchladnjší" hvzdou a Býka (Alderaban). která pi
neobyejné své jasnosti mí pouze 2150".

Railoíon sluje nový pístroj telefonické komunikace z jedoucího
vlaku. Jest to vlastn využití pokusu Brownova (viz Hlídku 191S
str. 102.), jenž první napnul vodivý drát kolem kolejnic za úelem
bezdrátové telegrafie. Railoon záleží ve zvláštním stroji ve voze
železniním, který lze stídavým proudem spojiti s vodiem zapuštným
v zemi podél trati. R. 1910 stal se pokus toho druhu na trati Londýn-
Brighton, kde stáh^ proud probíhal mdnj^m drátem od zem isolovaným
a na pražcích upevnným. Ve Strafordu byl systém zlepšen, tak že
lze mluviti z vlaku jako ze stanice telefonické. V" každém voze jsou
dv oddlené místnosti pro pijímání a odesílání zpráv. Vodi je podél
kolejí ve hloubce 50 cm a vzdálenost mezi jím a pístrojem mí asi

2 m. Tak lze telefonovati nejen do signálových budek, ale jedoucí vlak
mže si na znanou vzdálenost signál sám ustanoviti.

*

ecký dstojník váleného lostva Bakopulos hledl si pi stálém
uhýbání lostva tureckého svého okolí na ostrov Lemnos. I rozpoznal
na východ ostrova na mlin poznaené na anglických mapách jménem
Pharis-Bank zbytky velikého antického msta, jehož obvod mí 5 1/2 km.
Objev vzbudil rozruch a ecká vláda zahájda bližší ohledání místa, jež

mže archeologii poskytnouti bohaté koisti.

*

Platonova Atlantis za Herkulovými sloupy s hradem Posei-
donovým, bujnou a živnou vegetací (palmy, banány, pep), kde žijí

sloni, dobývá se mosaz, obyvatelé nosí tmavomodré šaty (indigo) a bydlí
v píbytcích zvláštním zpsobem budovaných, byla, jak domnívá se

cestovatel Leo Frobenius ^„Und Afrika sprach . . ."), v jižní anglické
Nigerii, kde nyní sídlí národ Yoruba; není to sice ostrov, jako v Kritiovi,

ale kraj památný. Njišel tam Fr. zbj'iky bývalé vzdlanosti pipomínající
Afriku stedomoskou, s níž sotva lze pedpokládati spojení po souši,

nýbrž jen po moi (zvláštní zvyky spoleenské, názory náboženské,
stavby, klan a j. nejsou negerské), vykopávkami 4— 7 metrovými našel
bronzovou hlavu Olokunovu fpr}'^ = Poseidonova), kamenné popelnice,
sklenné perly, pkn provedené terracottové hlavy a j., vesms vci,
kterých tam už nevyrábjí. Od Foinian pocházeti nemohou ; sklo
tamjší jest prý starší foinického — ostatn víme dnes, že F. nebyli
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prviiimi jeho výrobci. Frobenius domnívá se, že máme tu stopy staršího

vzdlanébo národu iberského. rozšíeného po severní Africe, Iberii,

Hispanii a Gallii, jenž za sloupy Herkulovy zajíždl, zakládaje na
atlantickém pobeží osady; zvláštní zpsob stavby (impluvium ímany
od Etrusk jakožto atrium toscanicum pevzaté), ozdoby, tetovování

tváe Olokunovy a jiných pipomínfijí podobaé památky sardinské

a tuniské, pi emž Frobenius pipomíná srážku etruského kmene Turša

s Earasesem III. ve 12. stol. jako známku rozvtvené eledi etrusko-

iberské po západ africkém a jihoevropském.

Jednaje dále o Sudanu, Frobenius zavrhuje dosavadní názory, že

jen státotvorní národové zde vykazují jakou-ji vzdlanost aneb že o tuta

zvlášt státotvorný islám hlavn se zasloužil. Význam islámu pro

vzdlanost podle Fr. se vbec peceuje, jednak že tam po 800 let

usídlen a jemu se proto pipisuje, C) tam chvalného, jednak že

národopisci práv jen s islámskými zástupci se tam stýkají, kteí si

zásluhy vzdlávací pipisují. I rozptýlení nestátotvorní nárdkové na

jihu Habeše až ke Kamerunu mají svoji, a starší vzdlanost, jejíž

proud neukazuje na východišt severní, nýbrž východní. U všech tchto
kraenv, od Rudého moe až do Senegambie nalezl obyej korunování

a obtí jakéhosi boha krále; líení Herodotovo o Echiopii prý namnoze
zdejší pomry pipomíná.

Non-Flam zove se ohnivzdorný flanel v Anglii vyrábný.
Dlouholeté pokusy napouštti odv tak, aby ohnm netrpl, nedaily
se, jelikož používané pavkové soli praním mizely. Chemik prof.

Perkin v Manchestru konal pes 10 tisíc pokus v, až vyzkoušel, že

jisté soli (aluminaty, plumbaty) s cínovými a zinkovými jsou chránítkem,

jež ani praním netrpí, jen že ssají ze vzduchu mnoho vlhkosti ; dalšími

pokusy osvdil se kysliník cíniitý a síran pavkjvý, jenž praním

nemiaí a látku ješt pevnjší iní. Za nynjších cen cínu je takové

napouštní látek sice trochu drahé, ale jistota, na p. oblek dtských
a ženských, záclon atd. stojí za to.

Nikotinu jsou prý v tabáku asi 2%, více v druzích špatnjších,

mén v havanských Všeho tabáku vypstuje se ron asi 740 milion kg.

Již pi fermentaci tabákového listí mizí z nho ást jedovatin. Hoením
se taktéž ást jejich ztrácí ; do koue a do opalk dostává se nikotinu

z cigarett asi 80—98%, u doutník 84—100%, z toho absorbuje kuák
asi 25—42%. Odnikotinovati lze kouení rznými zpsoby. Nkteí
doporuuji požívati pí kouení sms magnesiumoxydu s kyselinou

tíslovou (== nicomors), jíž se nikotin seslabuje v nikotinoxyd, anebo

radí propouštti kou látkami napušinými takovými chemikáliemi, se

kterými se nikotin sluuje. Tabák sám odnikotinuje se z velké ásti

(až na Vs) bu vysokou teplotou (nikotin pi 100"—200" destilluje)

nebo alkalickými látkami nebo uložením ve vzduchoprázdn prostoe,

kde nikotin snadno uniká. V Rakousku provozuje se hlavn první

zpsob (patent Falkv), jímž nejen veliká ást nikotinu, nýbrž i p ivku
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vzniklébo pi kysání, se tabáku odnímá, kdežto píjemné látky, jako

kyselina jablená nebo citrónová, se mu neobávají. Tabákový luh,

jenž u nkterých zpsobv odnikotinování se vyluuje, bývá také

zpracováván a prodáván za moidlo všelikých révo- a rostlinokaz.

Mírné dávky nikotinu tlesné i dušavn podncují a dávají snáze

snášeti hlad, žíze i námabu. Silné dávky škodí zraku (tabáková

amblyopie neboli amaurosa zántem zrakového nervu), sliznici krní
neb i stednímu uchu a zvlášt srdci a ivm vbec (nicotismus

mentalis).

Mýdolné doly. Na bezích erného Moe v Paisku objevena

byla zvláštní ložiska rudy sestávající ze souástek kemenitých,

vápenatých, drasla, soli sodíkové, kysliníku železitého a jinj^ch surovin,

jichž se užívá ku zhotovování mýdla. Ruda ta roztrná a nasedla sluje

u Tatar „kil". Ve styku s vodou šumí, mkne a dá se hnísti. Takto

po zpsobu vápna „zhašena" slouží ihned k ištní a praní kozí.
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Uxjchovatelsk^.

(O.) „Obrátíme li se k minulosti lovenstva, Ieba poukázati na
to, že náboženská prožívání narodila se zárove s lidstvem, prošla tisíci-

letími a hyt i rozum, prohlásivší se za absolutní, podpisoval jim roz-

sudek smrti sebe astji, pece nezmizela. Naivní vysvtlení života

náboženského temnotou nevzdlanosti až nikoho nepesvdí: temnota

i nevzdlanost vysvtluje pouze klanní se vnjšku, bžkm, ale co se

týe skutené nábožnosti jako ist duchovního, intimního prožívání

v tajné hlubin duše, jak jsme již pipomnli, nejlepší duchové
lovenstva, již dosáhli vrcholk lidského svtla —
poznání, pevn drželi se náboženství. Patrno, že v náboženství

jest zvláštní smysl, vlastní historický „rozum", i nám nutno jej po-

chopiti. Minulost ovšem neuzákoní pítomnosti, ale v mnohém ji urí

;

dtství a chlapectví lovenstva v tomto smyslu mže nám dáti užitené
pokyny pro dtství a chlapectví jednotlivce. Upevující se v souasném
vychovatelství biogenetický zákon praví, že dti procházejí ve svém
rozvoji ve zkrácené podob ony doby, které prošlo kulturní lovenstvo
ve své podob. Tento zákon je sice jen analogie, ale ta jest dosti

významná. Proto práv také i pro toho, kdo zavrhuje nábo-
ženství, ve všisíle zstává povinnost, aby prostudoval
otázku o náboženském vychování, hlavn na pd dtské duše,

jejích zájmv a poteb.
Pedevším bijí do oí psychologické základy a to z dvou stran:

se stran}^ obrazivosti a se strany plnosti prožívání. Fantasie, jíž se

dti oddávají s takovou neobyejnou lehkostí a která je skuteným
ovzduším jejich života, unáší je nevyhnuteln na stranu náboženských
prožívání : proti malému stavti veliké, proti slabému — silné, proti

obmezenému — bezmezné; celý svt jakoby se protivil tísnícím

jej rámcm i ve všech smrech volá stále dál a dále. Tak také

jednou procitlý duch a fantasie vede ustavin ku pedu a hledá

upokojení. A djiny uí nás, že národové v dob svého dtství, s nímž
plným právem srovnáváme psychologii dtství jednotlivcova, upokojovali

tyto tužby na pd náboženské tvorby. Zem i nebe, tma i svtlo,

klid a pohyb, život i smrt, — všecky tyto antithese podává již bez-

prostední vnjší skutenost, a duch malikého lovka — a to zdravého,

normálního dítte, — nemže nevylétnouti na lehkých kídlech fantasie

i mysli za hranice onoho malikého kousku zem, na nmž žije ve

skutenosti . . . Takto u národ v dob dtství i u dtí vzniká zvláštní

proud života, ozdobený jasným svtlem náboženské poesie. V starovku
dosud vábí nás tato prostá, naivní poesie na pd náboženské fantasie.

A tato dtská náboženská poesie dosud jest a roste. Lancaster kdesi

praví, že kde dtem nevnucují žádných náboženských pojm, tam

náboženský cit vzniká práv tak pirozen, jako ,výchází slunce'. Dti
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konec konc žijí svtem Boha, nebo boh, duch, andl jako pi-
rozeným plodem své duše . . .

A tu dosplý nevrec, skeptik a realista, jenž ztratil poesii života,

zapomnl na jaro života, žije v poutech svj^ch ubohých, stízlivých,

všedních starostí, jež ho odevzdaly v moc jediného rozumu, pospíchá

vložiti svou ruku na tento svt náboženské poesie. A nás nezachrání

ani prostá logika lidská: všichni tvrdíme nezávisle na své víe, že duše

dtská — není duše dosplého, že dti mají rsti pirozenou cestou

rozvoje a zárove . . . pr3'5 s bajkami, pry s fantasií, pr3' s vj^myslem,

i když je logický a ospravedlnn duíevním životem dítte. Normální

vzrst pedpokládá, že lovk prochází všecky stupn rozvoje . . .

tyletý rozumá — je piávé taková zrda, jako tyiadvacetileté dít.

Práv v zájmu schopnosti k životu nutné zdrazniti, že asný realismus

a stízlivost není nikterak positivní zjev ... V hrubém poblouzení píliš

spcháme vštípiti v dtech ducha stízlivého rozumování. Všecko pijde

svého asu, ale jako normální factor, v dob dtství však takový realismus

není tvoivý, n3'brž rušivý princip. Bylo by osudnou chybou pekážeti

dtem, by byly dtmi. A se kochají vší šíkou své naivní víry a

naivního pomru k svtu; a chlapci se své strany ví v možnost

zmniti celý svt; zdravá jest ona ra'áiež, jež se blíží životu s hlubokým
citem a pesvdením, že svt fká s netrplivostí na jejich díla, jož

ví v istou, vnou lásku, ve vné pátelství . . . Všecko to svého

^asu jsou docela a nepopirateln positivní strany ; i jsou slepi oni dosplí,

kteí chtjí uhasiti tyto plaménky — tím pustoší duši lidskou, pekážejí
plnosti duševních prožívání. A pohlížíme sebe skeptitji na tato pro

žívání, na p. v oboru náboženství, svého asu na všechen zpsob jsou

nevyhnutelná a nev3'hnuteln vznikají. Kde narazí na násilné potlaení,

tam vzniká pda pak píští katastrofy. Náboženská prožíváuí v dob
roštu lovka jsou svázána s roštem jeho duševního života a vypadnutí

jich psobí zhoubn na všechen duševní život lovka. Tu tragedii pece
známe, kde jsme ztratili víru, nebo v3'rostli bez takov3^ch prožívání:

tam vzniklo prázdné místo.

K též nutnosti náboženského vychování dospíváme s druhé strany.

Aristoteles kdysi poukazoval na to, že podiv ped svtem jeví se

skuteným pramenem otázek vedoucí v nekonenost. Kant po nm se

ptal, kdo nepocioval hlubokého podivu a pocitu nekonenosti, vida

hvzdnaté nebe nad sebou ! A dlouhý as oblíbeným dkazem jsoucnosti

Boží bylo poukázání na tento pocit podivu, poukázání na velebné ne-

konené dílo, odpovídající velebnosti nekoneného Tvrce, Táž nif

píinného svazku, jíž naturalismus užívá k potvrzení pirozené pí-
éinnosti a zavržení nadpirozeného, byla upotebena práv k projevení

nezb3'tnosti uznati Boha, jako všemohoucího Tvrce všeho. A tu jestliže

do3pl3^ lovk, upoutan3'^ k zemi pozemskými reálními starostmi, doká
se vhodné chvíle, by pozdvihl oí k nebi a na okamžik pocítil se v íši

velebného, neobsáhlého a bezmezného, pak o dtech nutno íci •— že

žijí tém bez pestání ve stavu podivu ped svtem: všecko jest jim

nové, všecko vzbuzuje otázky, všecko chce se vdti, všecko poutá . .

.
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Dosplý intelligentní lovk tak nebo jinak sjednotil svj svt, jestliže

ne fakticky, tedy v možnosti opíraje se teba na základní iden pirozen
vdeckého pojímání svta. Duch lovka všecek je prosáklý i v inech
i ve smyslech snahou po jednot ... A tato snaha po jednot iní

pro dti nutným obrátiti se k Bohu ...

Již Schleiermacher analysuje psychologicky pojem náboženství,

všiml si v nm dvou základnícíi moment : vztahu k nekonenosti

v obsahu náboženského poznání a píznaku citu ... To se jasn jeví

u dlí. Jim pi vší nevinnosti svt už ist fysicky svdí o nekoneném;
pokusy vnímati svt vedou je k ustavinému posunování hranic; svt
zve je všemi hlasy, zvuky vní, barvami, pohybem atd. a dti již

zevn jsou pinuceny žíti se široko otevenj^ma oima, neustále se

dotazujíce: ,odkud všecko to?* Kde nalézti odpov na tuto ne-

vyhnutelnou otázku, v té neb oné formé vynoující se u každého zdra-

vého, a proto zvdavého dítte? Jen pi nepochopitelné nevinnoáti

i nechápání dtské duše možno mysliti, že možno upokojiti všecky tyto

otázky onmi elementárními vdomostmi, jež se podávají dtem. Vždy
dti se svými otázkami nebudou ekati až do oné doby, kdy budou

8 to, by porozumli vdeckým dvodm. Naivní myšlenka Rousseauova,

že jeho Emile bude ekati se svými otázkami až na dobu, udanou
v programu, vyvrací se na každém kroku. A tu pochopiti svt jako

jediný celek, zniiti mezery, spojiti svt a sebe s ním — tato poteba
musí býti upokojena. Co mohou íci atomistická, elektronová theorie

dtem, které prosí, by jim ukázali hrom, jež jsou odhodlány dívati se

na telegrafní dráty a ekati, až proletí po nich lístek-telegramu, jež

se nesmíí s abstraktními prvky? A položme si ruku na srdce, což

nás upokojí úpln atomistická theorie? Nevtírá se myšlenka, že vdeckou
fikci máme za skutenost? Vždy práv v poslední dob v evropské

vd i filosofii klade se draz na to, že vda není fotografování sku-

tenosti, že vda ve mnohém žije fikcemi . . . Toto pojímání primitivním

lidem, všem národm v jejich dtství i všem dtem mže dáti pouze

pojem Boha. Kdo hledá smysl svta a života svého i spoleného, nemine

tak neb onak otázky o absolutním. Dti a primitivní lidé eší tuto

otázku náboženskou cestou.

A jsou názory dosplých na náboženství jakékoli, co se týe
dti vzhledem k otázce o Bohu . . . mže býti jen jedna správná cesta:

bezvýminen positivní, kategoricky kladný vztah k otázce o Bohu.

,Ano, jest Bh!' — tato odpov je podle našeho názoru diktována

všemi základy : životními, ethickými, poznávacími, esthetickými a psycho-

logickými. Jí žádá života schopné a pirozené vychování dtí . . .

Dtské náboženství má býti . . . všelidské
;

jejich Bh má sjedno-

covati i svt, i lidi, i zvíata, a nikoli je drobiti — ta myšlenka . . .

je pímý následek z jádra uení Kristova. Jen pi tom sjednocení

všeho inný projev lásky nabývá pevného základu: všecko se stává

drahým, blízkým . . . Jediný Bh, jako Bh dobra, dokonalosti a lásky,

jediný svt a jednota svta, pírody i lidí — to pda pro vychováváni
4tí . . .
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Na této pd vzniká silná, vytrvalá, všecko objímající radost

ze života, jíž tak se nedostává lidem naší doby. Nutno široko vy-

užitkovati známky všudypítomnosti Boží a nauiti dti, by se dívaly

jako na božské na všecko, co je krásné, co je pravdivé, co je dobré,

nauiti lovka tvoiti božské svým životem. V tomto smyslu svt
a život mají býii skuteným chrámem náboženského sloužení. K tomu
mají býti osvtleny paprsky jednoty a sjednocení: rznice a dro-

bení .vedou k pessimismu a smrti, láska a tsn spojená s ní

jednota dávají innosti a životu smysl . . . jsou pramenem radosti ze

života a schopnosti k životu. Z dtského života teba zvlášt vzdáliti

všecko pochmurné, tžké, jako odporující podstat dtské pirozenosti.

Z náboženských prožívání má prouditi životní radost a láska. A
dospl}^ nalezne Boha svého v odíkání se pozemského, v pokoe atd.,

pro dti náboženská prožívání mají býti školkou dvry, smlosti a

nadšení pro lidskou innost . . . Náboženství dtí má býti náboženství

ze života se tšící, na jehož pd není místo pro zoufalství, pessimismus.

Život ideálu má býti pojímán jako nekonená možnost zakládati ,krá-

lovství Boží' uprosted nás . . . život má býti jako umleckým dílem

lovka. A tu osobnost musí pestati býti otrokem událostí a musí

pohlížeti na sebe jako na tvoivou sílu. Cím je vznešenjší osoba, tím

bohatjší, jemnjší a cennjší dílo. Toto poznání úkolu osobnosti nutno

vštpovati lovku od dtství. Ovšem tento harmonický svt a život

jest pouze ideál; není takového svta, ani života, ale musí býti možný
v nekoneném budování života osobnosti, a každý tvoí jej na své

vlastní cest, chce-li býti lovkem. Zárukou této možnosti musí býti

pravé náboženství. Nemáme-li ho my dosplí, tím více
je nevyhnutelno obohatiti jím naše dti."

Pstní soucitu a pejnosti u dtí vnuje se ve Francii

zvýšená pozornost. V zemi citové stízlivost], v Sev. Americe vzaly

vznik svazy „Bands of Meroy" r. 1880. Ženevský lidumil Périnet

upozornil na n v Evrop a r. 1911. pokusil se editel vyšších škol

Durat za pomoci si. Bergevinové zavésti ve školách ligy zvané „Ligues

de Bonté". Vedle francouzské ligy pro výchov mravní vzniklo ústedí

nových spolk, které povstaly v Paíži, Montpellieru, Marseilli, ve

Vogesách. Na dv st škol zavedlo nové hnutí, které se šíí i do
Alžíru a pipravuje první kongres v Paíži. Cílem zušlechovacích snah

jest psobiti k mravnímu povznesení dtí, zamezovati výbuchy asto
vrozené krutosti a egoismu. Kterak psobí taková liga ve škole?

Uitel upozorní dti, aby se ohlédly kolem sebe a samy vyhledávaly

píležitost ku pispní bližnímu trpícímu. Dílky poznamenávají co týden

skutk}^ laskavosti a dobroty na lístky, které se nepodepsány ukládají

do zvláštní schránky ve škole. Uitel tídí tyto doklady a v hodin
mravouné je veejn oceuje, opravuje pochybení, tíbí svdomí. Pípady
mohou býti poveny i rodii, ímž škola a rodina se sbližují. Nkdy
súastní se celá tída na vycházce drobné práce pomocné pispním
trpícím, tžce pracujícím a pod. Stykem s bdami a trudy života
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uvykají dti hledti na kruté, nelítostné jednání jako na zbablost a

neuvdomují si pouze práva, o nichž se dnes pes píliš mluví, ale

i povinnosti lovka. Liga míní tak obrátiti dtskou mysl ku poznání,

že kus lidského štstí leží ve vniterním život, v srdci lovka.

Nová universita hamburská má krom jiných fakult (bez theologické)

míti zvláštní fakultu pro vdy osadní a zámoské; i ústav na
zkoumání nemocí lednických a tropických má jí býti pivtlen.

*

Studentská federace v Praze „manifestovala" m. j. pro

odluku theologicko fakulty od university — posluchae

protestantské fakulty vídenské však do federace pijala! — a pro

druhou eskou universitu v Brn, pro niž dle navržené resoluce

„eští poslanci nemají lásky ani porozumní"; proti této vt vyslovili

se pítomní proff. rektor Vejdovský, Bertl a Tobolka a bylo teba
intervence prof. Masaryka, by bojovná nadje vlasti od ní upustila.

Sjezd ovšem pl vní oste protiklerikální, ale nejsme již, jak vidti

sami, komu nadje vlasti nadává. Co do theologické fakulty je samo-

zejmo, že tu jde o štvanici nkolika pokrokáských professor, neboí

studentm, zvlášt tm nestudujícím spolkam velice málo mže na

tom záležeti, jest- li tam theologická fakulta i není. Ti ostatn, kdo
professorská místa na theologických fakultách obsazují, mohou si štvanic

tchto všimnouti a odpovídati na n tím, žé budou za proíessory

theologie povolávati ne protekní dti, nýbrž muže vdecky osvdené.
Vláda již nkolikrát dala na jevo, že jí tu jde skuten o pstování

theologické vdy ; tím více by na tom mlo záležeti píslušným initelm
církevním. Vídenská theol. fakulta povolává proto i profesory

z Nmecka, tak djepisce scholastiky Grabmanna, kanonistu Eichmanna,

dosud v Praze (s Commerem kdysi mnoho štstí nemla). Není-li v tom

všenmecké politiky, pro vdeckou zdatnost rakouských Nmc píliš

estné to není.

Federaní demonstrace súastnilo se asi 400 student (ze 7000),

20 z brnnské techniky; moravští úastníci stžují si, že poínáno si

hodn separatisticky proti Morav.
Co naše zlatá mládež mlátí do klerikál hubou, mlátí do nich

nmecká kyji a pod, zbranmi, jako se stalo o 251etí katolického

buršáckého spolku ve St. Hradci.

Ve Vídni však rovnoprávn poprali se židé s Uberálními Nmci
na universit, jelikož tito odpírají onm mensuru, zadostuinní zbraní

;

židé jsou tím uraženi i chtjí si roztomilou tuto vzájemnost vymoci

násilím. Inu troufají si už.

Mravní zkáze, která v posledních letech povážlivým zpsobem se

šíí mezi dorstající mládeží, chce moderní pedagogika eliti vasným
pouováním mladých lidí o vcech pohlavních. Jest význaným^
že se tato pedagogika málo stará o odstranní píin a zdroj, z nichž

mravní zkaženost pochází, jako jsou nemravná literatura, noviny, inseráty,

Hlídka. 33
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kinématografy atd. Sexuelní pouování mládeže jest heslem dne. Není
pochyby, že pouení toto mže psobiti mnoho dobrého, dje-li se ne

píliš záhy, s náležitým jemnocitem a od osob, jež samy pevné nábožensko-

mravní zásady mají. Jak však ve skutenosti takové pouování vypadá
a jaké mravní spousty mže zpsobiti v mladých, nezkušených srdcích,

dokazuje nedávný, opravdu v nejvyšším stupni pohoršlivý pípad linecký.

V Linci je totiž spolek pro podporu nemocných obchodních zí-

zenc. V 62. roní zpráv, jež nedávno vyšla tiskem, otisknuta je též

pednáška Dr. Obermiillnera, kterou ml v eeném spolku pro obchodní

zízence. Mezi posluchastvem byli také zízenci, a to obojího pohlaví,

ve vku 15 a 16 let. V pednášce oné praví Dr. Obermiillner doslova:

^Otázka, je li pohlavní obcování pro lovka potebným, byla zodpo-

vídána s rzných stránek, se stránky náboženské, mravní a léka8ké.
Jak mohu íci, jednotné odpovdi na otázku tuto není, ponvadž jednotliví

lidé mají své individuelní vlastnosti a proto na všechny nelze klásti

jednotného mítka. Tolik jest jisto, že rozdíl mezi tak zvanými chlad-

nými a horkými povahami skuten jest. Tito poslední, když pijdou
do let dosplosti — a to potvrzují všichni lékai — nemohou beze

škodlivých následk postrádati pohlavního obcování a je dosti doklad,
že pokusy pohlavní pud potlaiti, mají za následek vážné poruchy
zdraví, ba duševní nemoci . . . Nejsprávnjší cestou k ukojení pohlav-

ního pudu jest manželství. O tom mluviti, znamenalo by nositi sovy

dc Athén. Ale, jak víte, iní naše kulturní pomry bohužel satek
zaasté nemožny^m. Tím picházíme ku mimomanželskému obcDvání, a

když pipustíme, že obcování toto alespo pro mnohé z lidí je nutným,
musíme se tázati, jak se vyvarovati nebezpeenství plynoucích z tohoto

mimomanželského pohlavního styku." Na to zpsobem a slovy, kterých

vbec nelze otisknout, udává rzné prostedky k zamezení pohlavní

nákazy, nejvíce však reklamním zpsobem doporuuje prostedek „Viro".

A to vše ped posluchastvem, mezi níraž byli hoši a dívky patnácti let !

Solnohradská Kath. Kirchenzeitung pedložila eenou pednášku
k posouzení vynikajícím lékaským i pedagogickým autoritám. Všichni,

jejichž úsudky dosud uveejnny, vyslovili se co nejrozhodji jak proti

zpsobu pednášky tak i proti tvrzení, jakoby pohlavní styk byl pro

zdraví u nkterých lidí nutným a potlaením pohlavního pudu bylo

spojeno se škodlivými následky. Z celé ankety vyznívá jeden hlas, že

totiž takové sexuelní pouování mládeže samo je tím nejvtším ne-

bezpeím pro její mravnost.

Uvádíme aspo nkteré úryvky z celé ady dobrozdání.

Dr. med. Pavel Dubois, professor neuropathologie na univer-

sit v Bernu, protestant: „Je mi nepochopitelno, že tak mlké názory
o pohlavní otázce mohly býti pojaty do tištné výroní zprávy a lituji,

že nkterý léka mohl mluviti tímto zpsobem." „Nejsprávnjší cestou

k ukojení pohlavního pudu jest manželství. Proto musí mladík zstat
cudným, až mže do manželství vstoupit. Jen tehdy nalezne v tomto
spojení opravdové štstí. Takou sebekázní zocelí svou povahu, a v ži-

vot rozhoduje sebeovládání a nikoliv požitkáství."
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Dr. med. Alexander Pile z, profesor psychiatrie na universit

vídenské : „Klinická psychiatrie nezná ani nejmenšího dkazu pro

tvrzení, že potlaení pohlavního pudu mže zpsobit duševní poruchy".

Vídenský universitní docent Dr. Leopold Senfelder píše:

„Kdo tvrdí mladým lidem, že nemohou beze škody postrádati pohlavního

styku, a že u „horkých" povah zdrženlivost mže míti za následek

ujmu na zdraví, ba duševní chorobu, ten dopouští se hrubé nepravdy

a, co více, otravuje duševní život mládeže, již vhání v náru nemraynosti.

Není pravda, že „všichni" lékai neb aspo vtšina z nich hájí takové

cynické zásady nebo že je pro to dosti doklad. Správným je, že všichni

lékai znalí hygieny a mravn smýšlející tvrdí pravý opak, pi emž
se mžeme odvolati na úsudek nejstaršího a prvního hygienika, jakým
byl Fr. Oesterlen." „Bylo by smutným, kdyby léka sml takové

nesprávné názory mládeži vštpovati a to v dob, kdy pedagogové a lékíii

všech vyznání se namáhají, dáti mládeži zdravý, mravní výchov a

odstraovati to, co duševní život mládeže otravuje."

Dr. med. H. Malfatti, universitní profesor v Innsbrucku, praví

mezi jiným: „V dívjších dobách velebili sílu muže, který se ženy

nedotkl, velebili dlouhovkost a zdraví zdrženlivých. V naší dekadentni

dob je tomu jinak. Ponvadž však nemohou podati dkaz pro své

názory, tu hledí je nahradit hlasitými slovy a smlými tvrzeními.

Dokud taková slova jsou pronášena na kongresech malthusian nebo

v asopisech více mén vdeckých, lze je pominout mlením se zetelem

na to, že tak jak tak brzy zmizí pro svou bezpodstatnost. Dostane-li

se však pednáška Obermiillnerova do rukou mladým obchodním

píroím, jichž mravnost beztak je ohrožena, a tvrdí-li se tam s apo-

diktickou jistotou a jménem všech léka vci, jež ani nezasiuhují

jména soukromých domnnek, tu je to skandál, proti nmuž nelze

dosti oste protestovat."

Dr. med. Touton ve Wiesbaden, protestant : „Tvrzení o škodlivosti

zdrženlivosti, jež v posledních letech opt hlasitji se ozývají, považuji

za znamení doby, a to za známku úpadku, za pohodlnou záminku lidi

slabé vle, za výron moderního pehánní sexuality, a protestuji

energicky proti stále se vzmáhající náchylnosti, vidti ve všem vždy

jen sexuelní pozadí, tak že celý život náš není než sexualitou. To co

spolek pro nemocné obchodní píruí provedl, jeát eminentním nebezpeím
pro lid. Když koen a budoucnost národa, mládež, je uvádna na

mravní scestí a otravována takovými zhoubnými a mylnými názory,

tu všechny spolky pro ochranu lidu nepomohou nieho. Nemravnost

nií národy a .še, jak djiny dokazují více než jedním píkladem".

Konen známý pedagog, rovnž protestant, vídenský universitní

profesor F. V. Foerster, vyslovuje svoje mínní takto: „Auguste

Comte pravil jednou, že lékai, kteí své rady ídí jen dle zvíecí

ásti lovka, mli by se správn nazývat „zvrolékai". Také pisatel

pednášky, jež mi byla k posouzení zaslána, mluví k mladým lidem

jako by to byla pouze zvíata, urená k chovu, beze snahy po istot,

sebeovládání a rytískosti. Nevšímá si tcho, že mladí lidé mají též,

33*
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svdomí a povahu. A nemá, jak se zdá, ani tušení o tom, že isté

svdomí a zcelená povaha jsou nejlepším základem zdraví. K tomuto

pesvdení dospívají práv nejnovjší lékai nervových chorob, proto

jsou názory obsažené v oné pednášce zastaralé. Postrádají též všeho

vdeckého dkazu. Práv vdecké autority se vyslovily, že nikým není

dokázáno tvrzení, jakoby zdrženlivost byla škodlivou zdraví . . . Doufám,
že pijde doba, kdy zdržování se všeho mimomanželského pohlavního

styku bude patiti k pojmu bezvadného gentlemana práv jako naprostá

korrektnost ve vcech penžních."

Také u nás na stedních školách, obchodních akademiích a p.

dostává se nyní astji mládeži sexuelního pouení. Bývají tou vcí
poveni lékai. Je tu však njaká kontrola a dozor se strany školních

úadíi a není snad „linecký pípad" i u nás ním na denním poádku?
Vc jist zasluhuje vážné úvahy a pozornosti.

*

Na poátku t. r. v Petrohrad byl všeruský sjezd o ro-
dinném vychování dtí, kde výhodn vynikl refera!: prof. Becht-
reva, jenž ukázal, jak dležito ve všeobecné soustav vychovatelské

správné vychování citv, odstranní onch initel, které mohou vy-
volati tísnivé emoce, a podpora onch, jež v duši dítte mohou vzbuditi

city radosti. V ruské spolenosti zakoenila se naivní víra v rozum
lidský, jako v neobmezenou sílu, kdežto na západ vynikající uenci
James, Lange, Bergson a j. dávno již soustedili svou pozornost na

studiu emocí, energii cit, jež jsou mocnjší než rozum a dávají smr
myšlení. Na tento emoní obor nutno upiati pozornost pi výchovu
dtí, rozumn íditi energii citv a vésti je k dobru. „Ale jak dove-

deme," pravil professor, „potlaiti zlé vášn a rozviti místo nich dobré,

jestli rozum náš slabší vášní? Kde nalezneme sílu, jež by nám mohla
pomoci? Patrn síla ta není v našem zpyšnlém rozumu, i nutno ji

hledati mimo nás ... Je to nejvyšší nadsvtová Síla, je to — Bh."
Veškero zdokonalování lovka podle Jamesa spoívá ^v zámn nižšího

soudu nad sebou vyšším ; v osob svrchovaného Soudce ideální soud

jeví se nejvyšším a vtšina lidí . . . obrací se k tomuto svrchovanému
Soudci bu ustavin nebo v uritj-ch pípadech . . , Pro vtšinu z nás

svt bez tohoto útulku byl by jakousi propastí..." lovk, odvraceje

se od Boha, podle slov VI. Solovjeva, kazí svou pirozenost, napluje se

špatným obsahem, nabývá nesmyslných zvyk. Naopak rozumné vzd-
lání vznešených emocí, náboženské vychování jich, povznášející všecko
k Bohu, vnáší soulad v duši lovka, povznáší ho na vyšší stopen du-

ševního rozvoje a dodává mu pevnosti na pedsevzaté pouti života . . .

V mnichovských „Katechetische Blatter" (. 5) posuzuje známý
katechetický pracovník Jindich Stieglitz nový jednotný
ímský katechismus, o nmž tu bylo již referováno a jejž by
snad nkteí horlivci chtli zavésti pro celou katolickou církev, a
sv. Otec vyslovil pouze pání, aby byl zaveden ve všech diecesích

italských. Jako pednost vytýká Stieglitz zvlášt, že nový katechismus
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jest mnohem kratší, než dívjší z roku 1905 (ml 931 otázek krom
313 pojatých z malého katechismu — nový má jen 433, tedy asi te-

tinu). Souhlasí také s obma dekrety Pia X. o sv. pijímání a vloženy

do nho píslušné otázky : „Ve kterém stáí poíná povinnost veliko-

noní?" a „Jest dobe asto pijímati?" Sv. Otec v úvod udává sám

dvod, pro byl zkrácen: „Uebná látka byla velice zmenšena, aby

dti, které již svtskými pedmty jsou siln zatíženy, nebyly odstra-

šeny a aby náboženské vyuování stalo se jim milým."

Pes to zstaly mnohé vady, které jsou ostatn „ddiným
híchem" všech dosavadních katechism: etné otázky jsou píliš

dlouhé a tžké, zpsob mluvy jest píliš abstraktní a theologický. Na
dti (i na lid) hledí se dosud se stanoviska vzdlaných theologv a

zapomíná se na jedin správný cíl: vychovati dti pro praktické ke-
sanství. Píkladem uvádí uení o nejsvtjší Trojici (14 otázek) a

o svátostech vbec (23 otázky), plné jemných, pro dti zcela nepoteb-

ných distinkcí. Další vadou jest veliké množství definicí (75), a to ne

pouze krátkých a vcných, ale zase odborn theologických. Biblická

djeprava oproti staršímu katechismu byla siln zkrácena (ze 40 na

12 stran), praktické pouení o církevním roce skoro odpadlo (zstaly

je 2 stránky).

Celkem — praví Stieglitz — nový katechismus znamená pro

Itálii veliký pokrok a dává znovu svdectví jasnému a praktickému

flmyslu sv. Otce, ale hranic Itálie bohdá nepekroí a jednotným ka-

techismem katolické církve se nestane.

Ml by však pece býti pobídkou, aby se jednou také u nás

vážn pikroilo k oprav pežilého a nevhodného katechismu, jenž

jest brzdou veškeré výchovné práce ve škole. V Nmecku ovšem jsou

již mnohem dále na cest reformy, již nastoupil nový ímský kate-

chismus, pro nás však znamenal by vždycky ješt veliký pokrok!

Katecheta chrudimské hospodáské školy žalován u soudu

dvma professory, že u výslechu ped školním úadem stžoval si na

jejich protináboženské výroky ve škole. Byl ovšem osvobozen, nebo
byl vykonal pouze svou svatou povinnost, a to píliš pozd a píliš mírn.

Odborné školy (prmyslové, hospodáské, obchodní), pjde-li to

na všech tak dále, jako dosud na nkterých, ne-li snad na vtšin jich,

stanou se národním nebezpeím naším. Nejvtší nemravové, nejvtší

hulváti, nejvtší nedoukové v naší „inteUigenci" rekrutují se práv z nich,

kdež ovšem mají dstojné vzory ve znané ásti svých t. z, professor,

kolikrát bhví odkud se vynoivších. Jest nejvyšší as, aby se zde

dkladn zametlo.
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Hospodásko-sociolní.

Obchodní dopisy jsou dle rozhodnutí vídenského soudu jako

veejné, jelikož obyejn více lidí v obchod je te; proto jsou

urážlivé výroky v nich trestné. Vzhledem k tomu, že zákaz-

níci jsou hned hotovi s výtkami špinavosti, nesolidnosti, zlodjství atd.

vi obchodníkm, majíce za to, že v uzaveném dopise je dovoleno

všechno, jest rozhodnutí toto pro obojí stranu dležité.

Peníze zstávají a zstanou drahými, o úlev není ani po-

tuchy. Prmysl, a není na výši výrobnosti, pece ješt poád spo-

tebuje více penz nežli celku zdrávo. Ze za této drahoty penz pece
nepolevila drahota zboží, jež vysvtlována také méncenností penz,
náleží už k té nevysvtlitelné spleti obchodních záhad, jež nás tíží.

Rakouští penžníci pes to vše súastní se stavby východních
drah v bývalém evropském Turecku, což opt na dlouho znané obnosy
z Rakouska odvede. Státní finance nedostatkem zlaté zálohy a pevného
finaního plánu jsou v pomrech velice stísnných; kursy naše proto

každým nárazem tolik trpí. Francie ze spolkové politiky docela se

nám uzavela; dívjší nedvra k poádkm maarským pešla v od-

por k celé íši.

Rakouský velevyslanec v Caihrad Pallavicini dával už — ajový
veírek s muzikou a dobroinný koncert; o jiných akcích jeho ve
prospch ohroženého rakouského obchodu se nepíše. Dobroinný spolek

rakouský v Caihrad bude tam stavti spolkový dm za peníze

Bankvereinu, Lloydu a j.

Ruský ministr financí za to, a litoval stálého pekraování
rozpotu, pece mohl poukázati na stále vzrstající píjmy, tak že pes
mimoádné, více setmillionové mobilisaní výlohy, ádné píjmy na

úhradu všech výdaj vystaily, a zlatá záloha ruská obnáší 2 milliardy

rubl. Na vci kulturní vnuje se 50%, na produktivní 38%, na správní

jen 12% vyšších výdaj, které v posledních 5 letech obnášely

577 milion rublv, pebytky nad rozpotené píjmy však 751 milion
rublv. I soukromé úvry a úspory znan vzrostly.

Dv rány chystají se na eský prmysl. Cukrovarnictví
rolnické dostává se pomalu ale jist pod pevahu vídenského kapitálu,

tkalcovství rovnž ustupuje cizím podnikatelm, za nimiž tuší

86 trust americký.

Spolenost státních drah vytžila 1912 istého pebytka
18 mihon K, istý zisk stoupl o 538 tisíc K. Výnos uherské ásti

stoupl o nco víc než rakouské (o 350 tisíc a 314 tisíc K).

V Berlin pede dvma lety zízená ženská banka (spolenost

s omez. ruením) mla 1912 podíl za 106 tisíc m., vklad 101 t. m>
a pes 5 tisíc reservního fondu.
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Ústedna rakouských obchodních komor poslala srbské
velice pkný rozklad, že jako nebylo od této pkné, že boycottem
protirakouským hospodáské otázky splétá s politickými. Lze ped-
pokládati, že ani tu nebude se všecko jísti tak horké, jak se uvailo,

ale nejen politický, nýbrž ani hospodáský vliv náš na Balkán již.

tak brzy k bývalé výši se nepozvedne. V Caihrad závodí Francouzi

s Angliany o pízeii tureckou a mají oba úspchy, v Srbsku peníze

francouzské zajistily si stavbu drah, v Bulharsku kloní se sice k nám,
ale bude-li obchodní spojení pstováno po zpsobu Klofáov, který'

s jiným „bratrem" Nmcem opatil protekcí svou vládní dodávku
prostjovským židonmcm, pak nám i tam ukáží záda.

•*

Po zízení inženýrských komor zreorganisováni soukromí technikové

ministerstvem práce 7. kvtna 1913 vtom smru, že místo toho neoblíbeného

názvu nastoupí název civilních technik (civ. inženýr, civ. geo-

metr), již dlí se v tyto tídy : stavitelství vbec (vodní, mostní, silniní

atd.), architektura s vysokými stavbami, strojnictví, elektrotechnika,

loaství, kulturní technika (meliorace, vodní a silniní stavby), lesnictví^

technická luba, geometrie.

Ve Spanlích má se ministerstvo vnitra rozdliti a zíditi nové
ministerstvo práce našemu podobné, jemuž by se pidlily všechny
ústavy a úady prmyslových a sociálních záležitostí.

Varšavský týdeník „Nasz dom" vyzval nedávno polské ženy, aby
utvoily spolek proti zbytenému pepychu v šatech. My-
šlenka došla ohlasu; ve Varšav existuje již „Sdružení", které rozši-

uje plamennou výzvu k polským ženám. Ukazuje tam následky pe-
pychu pro ženu, rodinu, celou zemi a vybízí k boji. „Boj proti

alkoholismu ve na celém svt. Pro se nebojuje proti orgii, šílenství

pepychu v šatech? i je to mén strašlivý zlozvyk? Neohrožuje vnit-
ního života rodin, neotásá v základech domem polským?"

*

Tžkou hmotnou i duchovní krisi prožívá ruský
venkov. N. Ogloblin v „Istorieském Vstníku" ukazuje, že znanou
úlohu v schudnutí ruské vesnice hraje pijácví, nedostatek vzdlání
a volnosti k hospodáské i spoleenské innosti, dtská naivnost v názorech

lidu na vlastní povinnosti, poteby a zpsoby, jim vyhovti. Vesnice
trpí nedostatkem podnikavosti, nedovedností vyhledati si nové práce,

leností k pemýšlení. Lid vida pekážky pi své práci, mávne na všecko
rukou, a jde — „sbírat na vyhoelé", na „stavbu chrám", jde žebrat,

nebo pidá se k bosákm. Celé zástupy darmošlap potulují se po
schudlém venkov a pivádjí ješt vtší bídu hmotnou, s níž roste

duchovní ubohost, povra se vzmáhá, pravé nábožnosti ubývá u pravo-
slavných i rozkolník, zpustlost mládeže nemá mezí.
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Ve francouzské snmovn podaný návrh na zrušení veejných
heren (Cannes, Nizza a p.) 10 hlasy (proti 265hla80vé menšin) padl;

kasino enghienské a herny jeho však pece ješt ped ukonením
soudního šetení na 100 km kol Paíže 454 hlasy proti 51 zakázány.

V Belgii unikají hrái rameni vlády tím, že hrají na moi. Monacký
kníže ze své herny nejen obšastiáuje svj státeek, nýbrž koná a

podporuje pírodnická bádání v moích a ve svém anthropologickém

ústav paížském
;
jist chvályhodné to podniky, ale pece jen mzda

mnohých slz a mnohé krve.

Vrah socialistického víidce Schuhmeiera Kunschak byl porotou

jednohlasn z vraždy odsouzen, žádná jiná otázka porot nedána.

U obanské vídenské poroty to ponkud pekvapilo, zvlášt když pe-
líením objevily se velice nepkné podrobnosti socialistického násilnictví.

Ve Vídni zaídili si „Ochranný spolek svazu rakouských pr-
myslník" proti škodám ze stávek vzcházejícím. Tedy zase vy-

moženost socialist na zlacinní živobytí 1 Zde se nekií: „Zbran dol I

"^

*

astji, zvi. ve svt obchodním se objevující obálky s prhlednou
^ásti pro adresu (franc. „enveloppe a fentre" — obálky s okénkem)
osvdují se prý pi návalu dopis, ježto uspoí jedno psaní a u lidí

roztcžitých zamezují zámnu O3ob, jimž listy ureny. Zprvu pošta

odpírala pijímati dopisy s vystiženým okénkem, jako nedostaten
uzavených. V Anglii opatili tedy otvor prhlednou, želatinovou vložkou.

Mlo to své nevýhody jednak zdražením obálek, jednak lehkým od-

loupnutím vložky. Nyní se tedy upraví obálka sama na uritém míst
preparátem z parafinu, kafru a jiných olejnatých látek tak, že stává

se prhlednou a nepozbývá svých vlastností. Run lze prý až 60
obálek v minut takto pipraviti. Sušení v bezprašné místnosti trvá

osm až deset hodin. Proces pi obálkách barevných je ovšem obtížnjší

cež u bílých.

I

I
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Politicky a vojensky.

eský zemský výbor pece sehnal 8 milion K na bžné
výdaje, u pražské spoitelny, za 7 1/4%. Jest nyní zejmo, že dívjší

finanní referent Urban schváln i v té vci vyrovnání pekážel; on

také s druhým nmeckým písedícím proti oné výpjce protestoval

jako protizákonné, stala-li se bez úchvaly vládní, kdežto s eské strany

poukazováno k tomu, že dle ústavy akce toho druhu schvaluje ne

vláda, nýbrž panovník.

Z charvatské strany práva vystoupila skupina Stareviova,

pokusivši se tajn zmocniti orgánu strany („Hrvatska"), což vtšinou

v as pekaženo a vedlo k rozštpení. Nyní jedná se znova s uherskou

vládou o smíru, jemuž má býti obtován Cuvaj.

V Halii rázným krokem biskup zmaena volební „oprava"

kterou se židm mlo dostati pes 20 mandát na snme. Násilnický

místodržitel Dr. Bobrzynski proto odstoupil, místo nho nastoupil bývalý

min. šl. Korytowski a snm uzaven; liberální blok však aspo tolik

prorazil, že nové volby na rychlo vypsány, díve než by lid o piklech

jeho jak náleží byl pouen. Kouservativní a šlechtická strana krakovská,

která divným zpsobem k oné „oprav" se byla pidala, nyní jest jaksi

v rozpacích a prohlašuje, že chce podporovati snahy strany lidové,

pokud nebudou proti polské národnosti a proti duchovenstvu. Nový
anm má projednati novou volební opravu. I zde hraje významnou

úlohu nechvaln známý Stapiiíski. Politika nezná morálky, íká se.

Proto i tam, jako jinde, vynáší na povrch všelijaké dobrodruhy, a proto

jde národm tak k duhu. Biskupové vydali spolený volební pastýský

list, kde svj postup vysvtlují a o povinnostech voli pouuji.

Terstské (liberální) správ odala vláda vybírání dan.
*

V Bern sešlo se nkolik francouzských a nmeckých socialist-

poslancv, aby domluvili „meziparlamentní dorozumní" na

odzbrojení, prozatím aspo ve Francii a Nmecku. Pozvali si kde

koho, ale pišlo jich velice málo. Strana vyložených násilníkv a vrah
by ráda odzbrojila — druhé; proto ta komedie už neláká.

Ve Franci návrh tíleté vojenské služby a zadržení tetího

roníku ve služb vyolalo malou revoluci u vojska, piinním známlého

„podprného" spolku „Sou de soldát". Nehody v lodstvu, vzpoury

v mužstvu oslabují, pes veškeren pokik, odvetnou náladu.

I Nmecko má sice své „havárie" obojího druhu, ale pec ne

toliké, a osamocenost jeho znenáhla mizí. Dva nejvtší vládce podailo

se mu dostati na svatbu císaovy dcery s vévodou cumberlandským
— jež sama o sobe znaí posílení uvnit — a sblížení s Anglií ne-

pozorovan postupuje. V jednání íšského snmu vysloveny sice ná-

mitky proti favorisování kavalerie — pevaha šlechtic, nejpohodlnjší

umístní v mstech místo co by mla býti na hranicích, podízený

význam jízdy v nynjší válce — ale zvýšený válený rozpoet ne-

potkává se s tolikým odporem.
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Volby do pruského snmu nepinesly podstatných zmn, jen

Poláci ztratili dv místa. Centrum s prot. konservativci má vtšinu zas.

Anglie, pkná na všeck}" strany, bere ode všech. Na Balkáne
hraje rozhodí úlohu, v Asii u Perského zálivu se na úet Turecka
zaizuje bezpenji, by Nmecko se svou bagdadskou dráhou se píliš

neroztahovalo a Kusko píliš daleko se neodvažovalo, v Stedozemním
moi má za svou nezištnost ve válce dostati Cypr, Španlsko a Portu-

galsko ím dál více si zavazuje, opt nezištným spolupsobením pi
fraancouzsko-španlském vyrovnání co do vcí marockých.

*

V íšském ministerstvu války zamýšlí se na popud následníka

trnu vylouiti námoní velitelství z námoního odboru
a zíditi je v samostatný úad, který by nesídlil ve Vídni, nýbrž

u lodstva samého, tedy asi v Pulji.

Plukovník Redl, náelník štábu 8. sb. v Praze a len sboru zpravo-

dajského, zastelil se ve Vídni byv tam potají pozván a z vyzvdask^^ch
služeb pro Rusko usvden, jemuž prý prodával zprávy nejen

rakouské, nýbrž i nmecké, pokud bpojeného postupu se týkalj^, a

zprávy o zrádcích ruských, kteí zase sem zprávy podávali. Praví se,

že dojíti k válce rakouskoruské, bylo by naše vojsko práv proto šlo-

jako na jatky. Redl nebyl ovšem sám
;

je tam té hniloby víc a
„chystají se pronikavé zmny." Nás zajímá také mravní stránka. R.

byl homosexualista, což prý mezi vyzvdai bývá asto, s polosvtem
hodn se bavíval — obojí stálo velmi minoho penz — o takové vci
se vojenský dozor nestará? Pravda, jsou to vci soukromé, ale, jak
se te ukazuje, ne docela. Jest jist as, aby pojem dstojnické cti

byl ponkud prohlouben a o nejdležitjší tuto stránku rozšíen

!

*

Srbský ministr vojenství Dr. Lazar Pau žádal ve snmovn
nový úvr 60 milon din., s nimiž doufá do konce roku vystaiti,

i když na demobilisaci samu poítá nejmén 30 milion din. Pvodní
válený rozpoet myšlen prý byl pouze na 3 msíce pro 320 tisíc

mužv a 100 tisíc tvernožc; zatím ve skutenosti bylo nutno vy-

držovati 402 tisíce muž se 150 tisíci tvernožc (v tom 80 tisíc vol),
což vyžadovalo dalších 30 milion dinár.

Bulharsko mlo prý ve válce asi 600 tisíc muž zamstnáno.
ernohorský poslední válený úspch, dobytí Ska dru, zmaen

zakroením velmocí, jimž msto i pevnosti vydány. Pedasné zprávy
o tajné dohod Nikitov s Essadem se ješt rozhodn nevyvracejí ani

nepotvrzují. Jisto jest, že ve Skadru zuil hlad, akoliv u zámožných
mohammedán byly ješt zásoby, kteí však jich vydati nechtli;

steliva ješt byl pomrn dostatek. ernohorci zle naíkají na Rusko,
že je díve ponoukalo a v rozhodné chvíli opustilo; do jaké míry
výitka ta pravdivá, zatím nesnadno zjistiti — nco pravdy v ní jest.

Rakousko katolickým obecenstvem sice vítáno, ale od velitele Burney
zastreno do nejšpinavjší mohamedanské ásti Tepe, kdežto zásoby

jím poslané rozdíleny za assistence italské a Itálii také v zásluhu po-
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ítány, a daleko mén pispla. Není to jemný pokyn pro další vývoj

vcí? Nás, rakouskou ást, stál balkánský špás dle fin. min. Zaleského

prý jen 167 milion K, Itálii však nestál ani tolik tisíc. Bude vý-
sledek také pro rata parte? Na zaátku vyklidili jsme Sandžak
proto, že Itálie to položila za podmínku uznání annexe (my jsme za

íinnexi Tripolisu nevymínili nic). Když Rakousko chtlo býti „rázným"
a obsaditi samo Skadar, ekla Itálie: Když vy Skadar, my Valonu,

totiž : vy tam ty kopce, kde se mžete s albánskými hordami rváti,

my pknou úrodnou rovinu!

Dle rozpotu ruské dum pedloženého vnovala ruská vláda
na podporu ernohorc za války pes 2 miliony K.

Katolické chrámy a ústavy skadarské prý byly za obléhání zvlášt
schválným terem ernohorské stelby, která jich také hodn poškodila;

jmenovit dóm skoro znien. Arcibiskup také vítzné ernohorce zcela

Ignoroval. Zajíraavo jest, že v bohoslovném seminái (jesuitský klášter)

i za bombardování stále konány pednášky a ani hodina nevynechána,

akoli bomby (celkem 36j a šrapnely kolkolem i v budov ádily.

I jiné vci, na p. vražda missionáe Palie a násilné pevádní
katolík v Ipeku a Dákové na pravoslaví, o kterých jsme dosud

nereferovali, jelikož nám byly zprávy podezelé, zaínají se vyjasovati

na veliký neprospch ernohorc. Paliovi vytýkají tito, že

bouil Albánce proti nim, zatím však nedopustil prý se nieho jiného,

nežli že za katolíky své, kteí zbran už byli vydali a pece proto

dále stíháni byli, chtl s guvernérem ernohorským vyjednávati a

nemohl, naež 4. bezna zaten, vyšetován a z Dakové, kožicha i obuvi

zbaven, do Ipeku vleen spoután s mohamedánem, na cest pak 5

ranami zastelen (pro?) a mrtvola nechána v blát. Možno, že nkterá
podrobnost ješt se vysvtlí, ale dležito jest, že arcibiskup
Miedijský protokollu ernohorské úední vyšetovací komise
nepodepsal; opravdové rauenictvi Palovo zdá se býti

velmi pravdpodobno. — Ani násiln vynucovaný pestup
na pravoslaví, který konen jen zakroením jmenovaného arci-

biskupa a rakouské vlády u Plamence zastaven, není píliš estný pro

ernohorce, tím mén, že pronásledovaní katolíci mohli se utéci na

srbské území, kde necháni na pokoji!

Není tedy divu, že katolití Albánci do ernohorského náruí
tuze nespíchají, ba že nkteí jejich kmenové jako 1879, kdy byli

erné Hoe pidleni, tak i nyní chystají se k ozbrojenému odporu.

Tolik by ernohorská diplomacie již mohla vdti, že surovostmi se

národové nezískávají, nejmén Albánci. Nikitovi po všech nehodách

socialistické listy dokonce ješt vytýkají, že statenji než na bojišti

manévroval jválenými zprávami pro sebe — na bursách, což pece — a
je dobrý spekulant — pravda snad není.

Pednosta tiskového oddílu v zahraniním ministerstvu našem
v. Kánya prudce nkterými novinami napadán, že tisk o válce nesprávné

informoval. Obhájci praví, že celá vina jeho je v tom, že nebyl po

vli bursianm a nevyrábl úedních zpráv podle zájm jejich. I zde
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nemožno ješt celou pravdu zjistiti. Kánja práv vyznamenán vysokým
ádem ; Cuvaj též se stal tajným radou, hr Berchtold prý byl s Ká-
nyovou inností spokojen — akoli ve snmovn kterýsi nmecký
poslanec vykikl: soukrom mluví jinak! — 11 noviná mu dalo

veejn nejlepší vysvdení, ale z tch je 7 žid (Kánya prý se

jmenoval kdysi Moriz Kahen), posl. dr. Kramá ve snmovní ei
pravil, že mže pesn dokázati, že o Prohaskovi v ministerstvu pravdu
vdli a pece nepravdy šíili — nuže, vyberte si, co chcete. V ele
útoník jest — „Neue Freie", což praví samo o sob dos ; ale píliš

známé kvality našich vládních orgán, zvlášt co do vcí slovanských^

nebudí ani tentokrát veliké dvry.
*

30. kvtna konen podepsán v Londýn preliminá míru mezi
Tureckem a spojenci. Vyslanec srbský i ecký podpis odkládali odvo-
lávajíce se na nové, pijíti mající instrukce svých vlád, až konené
pedsedovi Greyovi došla trplivost a ohlásil jim, že vyslanci, kteí
podepsati nechtjí neb „nesmí", nemají tam už co hledati; to po-

mohlo. ernohorský vyslanec podepsal s protestem, jist oprávnným.
Mírem tím ovšem upraven jen pomr mezi Tureckem a spojenci,

a to ješt ne docela, nebo o egejské ostrovy teba ješt jednati.

Jinak tato svtodjná událost, jež Slovanstvu mla býti zaátkem
nové, slavnjší doby, nepinesla mu té radosti, jakou pedzvsti pi-
pravovaly. Mezi Bulharskem a Éeckem, jakož i mezi Bulharskem
a Srbskem vzniklé neshody co do hranic dobytých území stupovaly
se v bitvy, zalím neúední, neautorisované, ale dosti vážné, a po ne-

taktní ei Pasiov ve snmovn žádající revisi smlouvy, ovšem ve
prospch srbský, a nadsazující zásluhy srbských zbraní, piostily se

pomry skoro y pomr válený. Obojí íše stahuje nyní vojska svá

proti sob. S eckem Bulharsko vyjednává a snad se spíše dohodnou,

a ovšem Solu sama bude tvrdým oíškem ; ale aby pipadla úpln
jríecku jako soukromý jeho pístav, o tom nemže býti ei. Bulharsko,

jež hlavní náraz turecký odrazilo, odnáší si s nejvtším triumfem svým
asi nejvíc nevyrovnaných út: Rumunsko mu v tžké chvíli poouchle
vyrvalo Silistni, jež mu protokolem petrohradským piknuta, ecko
a Srbsko použilo zaneprázdnní jeho na áe ataldžaské, aby v Thracii

a Macedonii co nejdále pokroilo a državu svou tam postrilo. Již ani

ruské rozhodnutí, vyhrazené ve smlouv, nepijato. Tak prozradila se

znova nechvalná vlastnost srbská, dlouholetým otroctvím vypstná,
vrolomnost a nekáze, jež v tomto pípad zachvátila nejenom
nesoudné dstojnictvo, nýbrž i neschopné státníky. Tak mže svtu
naskytnouti se nové vydání staré známé hry, že Slovany k rozumu a
poádku dohnal teprve cizinec.
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HLÍDKA.
Prohlášení mistr bohosloví o klatb Husov.

Dr Jas Sedlák.

Od zaátku roku 1412, kd}' theologická fakulta posicí Stanislavovou

«e postavila proti Jakoubkov thesi o antikristu, nastal}^ jí v Praze

trudné asy. Misti bohosloví vidí, jak opravné hnutí náboženské roz-

plývá se víc a více v proudech viklefských a zabíhá na pdu revo-

luní. Napomínají Husa i jiné, le marn. Za takových okolnostíj to

jest jim zejmo, nebude lze sníti s národa pohanu kacíství, kterouž

od let již je] stíhají sousedé, ba nebude lze ani zapírati, že v3Hka jest

oprávnna. Nezbývá než vystoupiti oteven, doznali ránu a hojiti ji

lozliodné. Ohledy sfavovské i národní, obava ped králem, láska pátelská

musí ustoupiti do pozadí.

Došlo k tomu pi sporu odpustkovém. Husovi ncz^lailo se po-

hnouti kiále, aby zamezil hlásání odpustk, nepovedlo se mu ani pi-

mli mistry, aby njakým zpsobem dali veejn na jevo svj nesouhlas

s odpustk}' a tak sankcionovali odboj a sami v nj byli zapleteni. Na
choulostivé otázky, jež ve schzi universitní na mistry b3dy k tomu cíli

nalíeny, nedali odpovdi a prohlásili, že nechtjí odporovati rozkazm
královým a kapitul}^, že nemají práva souditi bull papežských a ne-

budou se jim vzpírati.') Spolu zakazují disputovati proti nim. Bakalá

Hus zákazu sboru mistrovského neposlechl a konal disputaci. A nejen

to, vzepel se i odsouzení lánk Viklefových, v nmž doktoi vidli

poslední záchranu povsti pravovrnosti eské, jako kdysi r. 1408;

') Dcc. ].. 440.

Hli.ika 3-1
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a hájil nkterých proti zákazu královu a fakulty. Tím jest bludaství

Husovo i na venek prokázáno, a misti bohosloví neváhají to prohlásiti.

Že s písným trestem církevním, jenž potom Husa stihl, doktoi sou-

hlásí, je zajisté pochopitelno. Snad docela druhá žaloba do liíma ^)

vyšla z jejich ad.

A pece práv toho souhlasu nemže jim družina Husova odpustiti.

Pátelm Husovým zdá se i tato klatba nespravedlivou a neplatnou,

Jesenic to dokazuje obšírnou posicí, a zazlívají mistrm bohosloví, že

nejdou v tom ješt i nyní s nimi.

Misti bohosloví odvodují svj souhlas s processem proti Husovi

na schzi svatodorotské v posledním bodu „consilia" 2) slovy velmi

umírnnými. Draznji a rozhodnji však o té vci se vyslovili zvláštním

prohlášením, jež v rukopise dv. knih. vid. 4512 na fol. 17 la ná-

sleduje za „Consilium doctorum" a jehož Palacký nepojal do Dokumentv,

Má nadpis „Motiva ad obviandum illis, qui volunt impu-
gnare processus contra Hus fulminatos". Doktoi odvolávají

se na písmo sv. V Deut. 17 uren jest na neposlušného trest smrti,

jenž jest pece tžší než suspense a interdikt. S v. Pavel vyobcoval

smilníka z církve korintské, a skutek jeho byl ode všech považován

za zloin a nemohl tudíž nikoho svésti, kdežto Husv odboj jest od

mnohých chválen a svádí k pohrdání autoritou církevní. Týž apoštol

káže v listu k Sol. vystíhati se všech, kteí žijí nespoádan — a

Hus se svými podvrací veškerý poádek církevní. Od Zbyka se od-

volali k papeži, potom vzali útoišt k moci svtské a nemajíce na

tom dosti, jali se hanobiti jiné. 3)

Nerozumn íkají s Gamalielem, aby jejich sekta byla nechána

v pokoji, až se ukáže, je-li z Boha ili nic. To by bylo nutno víru a

odvký obad církevní uvádti v pochybnost a zatracovati všecky,

kteí doposud vili s církví! Církev zajisté, jsouc zbudována na pevné

skále, nemže se v tom mýliti. Patrn chtjí té Iht}^ užiti k šíení

svých bludv a k podvracování církevní poslušnosti.

Proto nesmjí vící kárati process papežských a doktoi ne-

mohou se stavti proti nim.

Kdy byl cenný tento dokument vydán, není nikde eeno, a zmínka

o Zbykovi by mohla vésti k r. 1411; ale „p r o c ess u s p ap e" na

>) Doc. p. 460 n.

2) Doc. p. 480.

') Pro tu neposlušnost volá autor: »Ecce quod veri luciperi šunt
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konci pipomenutí doporuují až poátek r. 1413 a místo, jež má kus

tento v ruk. vid., to potvrzuje. Nadpis a úvod zdá se že smuje proti

posici Jesenicov. Pak také není pochybnosti, že prohlášení je dílem

mistr bohosloví a že se tak adí k dokumentm, jež jsou vydány

v mých Textech I. 5 a 12. Psal je v rukopise Pavel z Prahy.

Motiva ad obviandum illis, qui volunt impugnare processus contra

Hus fulmlnatos.

Contra quosdara obiectus frivolos processus papales impugnanciura

[et] obstinatam pertinacemque maliciam Johannis Hus deíendenciura

ea, si placet, «) que infra scripta šunt, paciice videantur.

Deut. 171) scriptum est: Si difficile et ambiguum^) iudicium

apud iz esse perspexeris inter sarguinem et sanguinem, causám et

causám, lepram et lepram, et iu icum intra portas tuas lideris verba

variari : surge et ascende ad locum, quem elegerit domin us deus tuus,

veniesque ad sacerdotes leiitici generis et ad iudicem, qui fuerit illo

tempore, queresque ab eis, qui iudicabunt tibi iudicii ueritatem. Et

facies quodcunque dixerint qui presunt loco, qucm ele erit dominus,

et docuerint te iuxta legem eius, sequerisque sentenciam eorum nec

declinabis ad dexteram nec cd sinistram. Qui autem superbierit, nolens

obedire sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat domino deo tuo,

et decreto iudicis, morietur homo ille et auferes malum de Israel,

cunctusque populus cudiens timebit, ut nullus deinceps iniumescat

superbia. Ecce, hic de mandato domini dei inobedienti roandatis et

sentencie apostolice imponitur pna mortis, que maior et gravior est

quam suspensionis et interdicti

!

Et in lege grácie apostolus tradidit quendam fornicarium sathane,

de quo habetur I. Cor. 5
2) per hec verba: Omnino auditur inter vos

fornicacio, et talis fornicacio, qualis nec inter gentes, ita ut uxorem

patris sui aiiquis habeat. Et vos inflati estis et non magis luctum

habuistis, ut iollatur de medio vestrum, qui hoc opus fecit. Ego

') v. 8—13. — ') v. 1-5.

a) Ps. ]ilaccnt. — b) Písa odkazuje na Consiliuiu doctoruD', kde je citít cely

qnere ante 140 usque superbia.

3t*
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quidem absens corpore, presens auiem spiritu, iam iudicaA ut presens

eum, qui sic operaíus est : In nomine domini nostri Jesu Christi

congregatis uobis et meo spiritu cum virtuie domini nostri Jesu tra-

dere huiusmodi sathane in interiium carnis. ut spiritus saluus sit in

die domini nostri Jesu Christi. Ecce, tradidit apostolus hune saihane,

ubi dicit glosa: se. ut sathanas eum corporaliter vexet. Sed minus est

exconimunicare aliquem, eciam [cum] istis gravamiaibus, que«) ponuntur

in processibus, si tamen šunt gravaraina vel dici raerentur, quam tra-

dere illum sathane ad vexandum corporaliter — ergo non liabent

locum contradicentes hiis processibus, quia non šunt ad

intentum, sed pocius ad raedelam. Et videtur salva consciencia, quod

iste fornicator minus [peccatum] liabuit ^) quam iste Hus. Nani forni-

catorem nuUus laudavit, 3-mmo erant inflati contra eum ipsi Corinthii,

ut patet in textu. Nec per boc nephas multos corrumpere [potuit], cum

quilibet sciverit boc esse peccatum, sed iste multos, ymmo pe-
in ultos corrupit sua pertinacia, adeo utmulti et plurimi

laudent illara pertinaciam et státu ra ecclesie et potes-

tatem clavium vilipendaut.

Item b. Paulus apostolus 2. Thess. 3^) excommunicat omneš

ambulantes inordinate, dicens: Denuncciamus autem uobis, fraires, in

nomine domini nostri Jesu Christi. ut subtrahatis vos ab omni fratre

ambulanie inordinate et r.on secundum tradicionem, quam acceperunt

a nobis. Sed videte islos, an ordinHtt; ambulant. Gerte non, ymmo
totum ordinem ecclesie subvertei-e moliuntur: papám
n o n c u r a n t, a r c h i e p i s c o p u ni c o n t em p n u n t, r e g e m i u f a -

mant, senior ibus non obediunt, cum tamen iste ordo ab inicio

christianitatis tentus est, ut infoiiures superioribus subsint. Postquam

euim citati šunt per arcliiepiscopum Sb3"nkonera bone memorie ad re-

ponendum libros WicleíF, ad papám a p pella ve r u n t, at ubi intentum

[obtinere] nequiverunt, ad temporales do mi nos confugerunt.
Sed ibi suorum moliminuin non h;tb?ntes requiem, vituperiis et in-

famiis operám dederunt. Ecce. quod veri luciperi šunt, qui

vol unt omnibus preesse et nulli penitus subesse, quo3

isti beu mininie iam advertu.nt.

Item dicunt cum Gamaliele. ut videamus sectam eorum et pa-

ciamur eam, donec probetur, si ex deo est. O extrém a demencial

') v. o.

n) Ps. quod. — hj Ps^. Iiabcns.

I
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Deberemus fidem et ritm ecclesie ab inicio usque adhuc«)

tentum in dubium ponere! Quid est hoc aliud innuere, nisi

quod omneš sancti doctores. pape, iraperatores, roges et piincipes ac

wlgus promiscuum ad hanc lioram una cum clericis erraverun? San
ron est credendum, quod spiritus sanctus, a quo ecclesia regitur, suos

christicolas in tantuni et ad tantum universaliter permiserit errasse.

Revera isti omneš non ob aliud dissimulacionem hanc appetunt, [nisi]

ut suos errores interim liberius valeant semináe. Hoc

Arrius, hoc Sabelius, hoc Pehigius, hoc Eutices et alii heretici opta-

verunt. Fundata est fides nostra supra firmám petram, ita non poterit

quoraodolibet commoveri, Nam salvator dixit Mat. 16:^) Et porte in-

feri non preualebunt super eam. Navicula etenim Peti etsi fluctuat

ad teropus, non tamen est submeifa. *) Per hoc eciam intendunt
a b o b e d i e n c i a pape cl e r u m e t p o p u 1 u m a v e r t e r e et simi-

libus vel maioribus sentenciis et periculis innodare.

Tenendi ergo šunt processus pape nee eos subJiti roprehendere

debent. Vnde b. Gregoi us in omelia Dum šero factum esset dicit:^)

Pastor vel absoluere indiscrete timeat vel ligare. Is autem, qui sub

manu pastoris est, ligari timeat vel iniušte nec pastoris sui iudicium

temere reprehendat, ne etsi iniuste ligatus est, ex ipsa tumida repre-

hensionis superbia culpa, que non erat, fiat.

Nos ergo, qui sumus oves et pasto ris subsumuí^

ofticio, processus eius et sentenci as reprehendere noii

d e b fe m u s.

1) v. 18. — -) Mijne P. L. 7(3. col. 1-201.

a) Ps. buc adb usque. — b) Ps. s^ubversa.
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Francisco Ferrer.
BoH. Kyselý. (. d.)

V. Jacquinetová.

První editelkou Moderní školy byla si. Klemencie Jacquinetová.

žaka Ferrerova, rodem Francouzska, která se nikdy nenauila dobe

a správn psát španlsky, za to však úinn rozšiovat reformní my-

šlenky svého uitele. Soud dle korrespondence, podobala se psycho-

logicky nemálo Arnošte Meunierové. Je to rovnž duše osamlá, píliš

citlivá. Meunierová však byla vždy srdce vícího, kdežto Jacquinetová

byla atheistkou, ona mla vzdlání umlecké, lato pak vdecké. Obma
zasadil život touž ránu do srdce smrtí matky, v níž vidly všecko.

Jacquinetová obírala se pro to i myšlenkami sebevražedny^mi, ehož
v listech Meunierové nikde neshledáváme.

SI. Jacquinetová byla roku 1897 žákyní Ferrerovou ve škole

Velkého Orientu v Paíži. Rok na to odebrala se s matkou do Egypta

jako vychovatelka dtí Hassana Tevfika paše v mst Sakha a odtud do-

pisovala se astji se svým professorcm španlštiny. V beznu r. 1900

zemela jí matka a 25. kvtna dkuje Ferrerovi za soustrastný list.

Píše francouzsky omlouvajíc se, že nezmrný bol psobí na schopnosti

tak, že není jí možno psáti jinak le mateštinou. „Matka byla mi vším,

jsem te úpln sama na tom svt. Proto jest mou jedinou snahou

spojiti se 8 oplakávanou co nejrj'chleji. Byla bych to také již uinila,

kdyby mi rzné povinnosti nevelely pežíti ji o nkolik ješt msíc.
Mou jedinou útchou jest pozorování, jak plynou dn}^ a želaný konec

se JdIíží. Smrt zdá se mi nesmírn sladkou a pipravuji se na ni jako

na slavnost. Na hledati úlevy v život, když nechci žíti?" Na tento

list odpovdl jí asi Ferrer v tom smyslu, že ji zrazoval z úmysl
sebeviažednj^cb, teba souhlasil, že práva toho nesmí se nikomu na

svt upíti. Pozýval ji také, aby si hledala jiný pedmt, k nmuž
by se odnášel cíl jejího života. Listem ze dne 16. ervna zmiuje se

totiž Jacquinetová o tom všem a dkuje mu za starost i zájem slibujíc

zárove, že se pokusí zaíditi svj život dle jeho rad. Se zásadami

Ferrerov3^mi nemá naprosto nic spoleného. Hovoí o svých studiích

pírodovdeckých na Sorbonn, o samostatnosti svého úsudku, o skrovném

potu svých uritých zásad morálních, na nichž pevn lpí. K tmto

zásadám náleželo asi i pesvdení, že není dvodu vážiti si života,
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když svt pestal lovka vábiti. V té chvíli ocitla se smrtí matinou

a jediným úelem života zdálo se jí — zbaviti se ho, když se stal

takoka bezpedmtným. Co by ji mohlo uchovati na svt, byla by

pouze možnost pidati se k njaké vdecké výprav, která míní pro-

zkoumati nkterý odlehlý, neznámý kout svta :

.Dle mého zdání mže za takových okolností žena velmi pro-

spti badatelm, poskytujíc jim jakousi illusi krbu domácího, což asto

pispívá k zachování odhodlanosti a stává se pomocí za dn nesnází a

zkoušky. Kdybych se k nim pipojila, mohla bych snad pispli k dílu

civilisace a pokroku lidského."

Patrno, že Jacquinetová nemyálila ani zdaleka na to, uiniti

cílem svého života formaci anarchismu, Ferrerovi bylo se podjati opt

likolu, aby ji pivedl na svou „víru" a vsuggeroval jí své názory. Oblí-

bené té práce chopil se ihned, nebo již 11. ervence odpovídá mu
Klemencie takto

:

„Nemohu ani vyjáditi, jak velmi jsem byla pohnuta posledním

Vaším listem, netoliko pro šlechetné náhled}^, jimž mne Vašnost hledí

získati, nýbrž i proto, že mi pipomínáte zápas a utrpení, které jsem

posvtila dílu, jež jsem mínila podniknouti vnujíc se mu všemi svými

schopnostmi i prostedky hmotnými. Již ped pti lety chlla jsem

založiti vyšší díví školu prmyslovou, do níž se mi pihlásilo kolem

sta dvat patnáctilet5xh. Ale imní mé nestailo a pomoci nebylo

odnikud. Po roce usilovného snažení musila jsem všeho nechati . .
."

Dílo Jacquinetové velmi se tedy lišilo od díla podvratného, jaké

pipravoval Ferrer. Byla ovšem beznáboženského smýšlení, ale byla

daleka anarchismu a násil nictví, které se mlo pstovati v Moderní

škole. V názorech svých jeví (až na stránku náboženskou) úplnou

shodu s Meunierovou. Mezi obma a Ferrerem zeje propast. V list

ze dne 7. srpna podává své „credo" tmito slovy:

„Nevyznám se hrub v otázkách politických a sociálních. Až

potud obírala jsem se výhradn pedagogikou. V myšlence na své po-

voláni, pipravovati šastnou budoucnost malikých, vidla jsem své

jediné zotavení. Snažila jsem se pstiti všecky zárodky poctivosti a

dobroty uložené v srdéku dtském, aby vydaly hojný užitek. Mluví li

mi kdo o vcech mimo mj obor ležících, doznávám svou új^lnou ne

vdomost a nedovedla bych si o nich utvoiti úsudku. Zdá se mi

mimo voln, že válka jest nco hrozného a že celý svt ml by se

piiniti, aby zmizela z našich zvyklostí.
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Vím v právo národ jakýchkoliv a zavrhuji výbojné výpravy

8 rovným nadšením, které chovám pro vdecké výpravy zx úelem

rozšíení svtla a pravdy.

Vím rovnž v úphiou rovnost všech lidí jako bytostí trpících,

myslících a pracujících. Pozorovala jsem z blízka obojí tídu, tak zvanou

vládnoucí a pracující a shledala jsem, že tu i tam stídá se dobré

i zlé a v mých oích jest bohatství rovné ceny s chudobou . . . Poznala

jsem chudáky, kteí byli velcí svou povznesenou oddaností, a poznala

jsem i boháe vždy ochotné podati laskavou ruku bez pohrdání tm^

kdož potebovali pomoci a potchy.

Neznám le jediného nepítele, jenž nezaslouží prominutí, jedinou

píinu rozštpení lidstva, jedinou vážnou pekážku stojící proti každému

pokroku, totiž náboženství, budsi drului kteréhokoliv. Proto

myslím, že vyvolávání zášti není dobrým prostedkem na prospch

sjednocení, o kterém všichni sníme. Snažme se naopak srovnávati ne-

snáze, odstraovati nedorozumní, která brání lidem poznati se a oceniti

;

rozsévejme plnýma rukama a z plna srdce bratrství n spravedlivost,,

nevyluujíce z naší vše objímající spolenosti nikoho."

Vru, divná shoda povahy u žaky, hlásající lásku bez náboženství

a uitele prahnoucího po revoluci s týmž podkladem bezbožectví ! Jak

neodolateln píisobil Ferrer na ducha sleny Jacquinetovy, že pi

zcela odlišném smýšlení pece si ho vážila, jej obdivovala, akoliv

ani v listech, ani v etb, které jí poskytoval, nikterak se netajil

svými plány ! -Patrn dailo se mu dílo jako u Meunierové, jejíž útlocit

podobn si uml podíditi. Ob neprovdané dámy toužící po troše lásky

a oddanosti, octly se mezi lidmi, kteí jich nechápali, a když po smrti

matek cítily se nadobro opuštnými, setkaly se s Ferrerem, jenž jim

zárove projevoval velikou náklonnost, jenž se o n zajímal, jenž jim

otvíral v bezútšném život nové dráhy, ale také zárove si je s ne-

obyejnou dovedností podmanil.

V nynjších bojích socialistického, antirailitaristického uitelstva

francouzského vyznamenal se (listopad 1912) instituteur mstyse De-

cazeville tím, že „ozdobil" okna své školy nápisy: Ni Dieu ni mai(reí

— A bas les dogmes ! — A bas les tyrans ! — Vive Ferrer! — Tak.

odhodil pedagogiku a dospl s niemn>'mi hesly k oslavování Ferrera.

Jacquinetová poala slepým uctíváním svého uitele, zapomnla zne-

náhla na všecky staré mistry vychovatelství, až uvykla všemu, co se
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jí Zprvu hnusilo, a nauila se volati s Ferrerem ; Ni Boha, ni pána. —
Pry s dogmaty. — Smrt tyranm.

Na poátku zamítá ješt všecko lákání, nedvujíc hrub nové

raethod, o níž se jí Ferrer zmioval. Odvolává se na zakladatele mo-

derní pedagogiky a na filosofy, kteí je vedli. Doporuuje Montaignea,.

Pestalozzibo, Baina, Spencera, Kanta, Dupanloupa(!), Rousseaua. Míní^

že reforma vychovatelství nesmí vésti k sepisování nových traktát,

nýbrž k vážné analysi starších i nových dl pedagogických, aby se

vytvoila solidní vda budoucího vychovatelství z látky již nahroma-

dné a tolik bohaté.

Lekce ta se asi Ferrerovi nepodobala. Muž, jenž chtl „vyistiti

starý kvas", snížil by se ku tení spis pí. Guizotové nebo Doupanloupa?

Proto se mu Jacquinetová oYnlouvá: „Nezajímá mne optované

tení autor, které znám zpamti. Vaše zkušenost jest jist znanjší

nežli moje. Chtla jsem pouze vypoísti adu dl, o nichž se domnívate»

že jsou mi neznámá, a tak se stalo, že jsem mluvila trochu mentorsk}" . . .

Ostatn by bylo nesprávno vidti v myslitelích, kteí se obírali peda-

gogikou, výhradn jen zastavatele konservativníbo poádku; mnohým
z nich vdíme svou emancipací nynjší, teba ješt nepatrnou, jež nám-

staví ped oi ideál a pobízí k pátrání po prostedcích, které by ná>

jemu piblížily."

Jacquinetová rozbírala vše, co vidla ve Francii, Belgii i N-
mecku, a poíná nedvovati stávajícím methodám, aby se konen
úpln smíila s novou methodou Ferrerovou.

„Celý svt je za jedno v mínní, že statky vezdejší jsou rozd-

leny nespravedliv, že se autority zneužívá, že celá budova sociální

spoívá na nesprávných základech. Ale jde-li o to, co by se mlo dáti

na místo nynjšího ádu, tu se mínní nesmírn rozcházejí. Proto je

teba pedevším, aby se vzdlali duchové naprosto volní.

Vidti jasn, tu první vc, jíž nezbytn potebujeme. Co se tkne

rzných náboženství, mlo by se s nimi po mém zdání jednati jako

se strašidly, v nž již nikdo neví a jimiž se strašívaly dti. Za pi-

spní pravé vdy mže ponkud chytrý lovk snadno se uvarovati

všelikých povr. Tak stane se škola populární a vykoná dílo zdravého

výchovu . . . Cím více studuji návrh Vaší školy, tím houževnatji držím

se svého : uzpsobte si professory, ale nikoli dle té i oné šablony,

nýbrž aby se utvoilo volné myšlení, necht je voln se rozvíjeti bez

všelikých katechism na rozpoznání pravdy od bludu. Konec koncuj

stojíte-li na idei atheistické a anarcbistické nebo theokratické, jfiknnile
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Vtsnáte filosofii do píruek, vytvoíte vždy cosi dogmatického a

pedložíte duchu cosi k vení, v emž nezstane konen nic posi-

tivního, jako v každé jiné víe . .
."

Ferrerovi se tedy podailo zažehnati myšlenky sebevražedné,

jimiž byla Jacquinetová zmítána, a vpraviti jí ideu apoštolátu nové

pedagogiky. Ježto se sám valn v pedagogice nevyznal, bylo mu
vzácné spolupracovnictví její nad míiu vhod. Stala se za nepatrných

200 peset msín hlavní initelkou u provádní celého plánu. Pe-
sídlení do Španlska urychlila událost v dom pašov, která mla
nátr politický. Jak eeno, byla Jacquinetová vychovatelkou dtí pa-

šových a s jeho svolením vyuovala skupinu dtí v tamjších školách

francouzštin. Britická vláda vidla v tom záludné úmysly a donutila

tureckého hodnostáe ku složení úadu po osmnáctileté služb. Pasa

opustil Shaku a odsthoval se do Kahýry. Nemínil vychovatelky pro-

pustiti, ona však sama požádala o sproštní svého úkolu, nechtjíc

zavdati píiny k nepíjemnostem. Ferrer kasal se na Angliany a

vyžádal si podrobnosti celého pípadu, ale Jacquinetová mu vše vy-

mluvila, kouc, že pasa nemiluje okázalostí a nebyl by zveejnní po-

vden. „Chtla jsem zstati jen proto, abych se pomstila anglické

zlovli šííc co nejvíce vzdlání v lidu."

Místo Anglianm pomstila se Spanim svým vyuováním anar-

chismu. Není tedy pravda, že byla z Egypta vypovzena pro šíení

podvratných ideí. (P. d.)
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ndbožensko-mravní otdzkvj v krásném

písemnictví ruském.
Referuje A.. Vrzal. (. d.)

Hlavními hlasateli nového myšlenkového smru, bezohledného

radikalismu a niliilisrau byli mladí spisovatelé: theoretik ruského ra-

dikalismu, kritik a publicista Nikolaj G. Cernyševskij (1828—89),

publicistický kritik Sovremeniku Nikolaj AI. Dobroljubov
(1836— 61) i zbrklý nepítel umní Dm. Pisarev (1840—68), kritik

radikálního „Ruského slova" i „Dla", jež vystídal kritik ra-

dikálních „O test vených Zápisek" i ,.Rusského Bogatstva"

Nik. Konst. Mich aj lo vskij (1842—1903) V djb zbsilé nená-

visti k metafysice i náboženství a uznávání pouze materialisticko-

positivistického názoru na svt filosofové vážnjší, jako Pamfil Jur-

kevi (1827-74), Nik. Strachov (1828-96), Boris ierin
(1828—1904), AI. Kozlov (1831—1901), Vlád. So 1 o vj e v (1853

až 1900), Nik. Jak. Danilevskij (1822—85), theoretik „povenník"

(pova = pda), a kritik Ap. AI. Grigorjev (1822— 64), zakladatel

t. zv. organické kritiky, zstali nepovšimnuti zdivoilou ruskou intel-

ligencí, jež pohrdala vším, co se jí nehodilo do krámu a nehovlo jejím

radikaln-revoluním a nihilistickým snahám. Mladá tato pokroková

intelligence nemohouc se dokati radikálních reforem, petvoení státu

podle socialistickýcli zásad, jež v té dob zaaly se šíiti z Evropy do

Ruska, zaala zakládati tajné spolky, vydávati tajné publikace a šíiti

revoluní hnutí, v jehož pozadí od konce let šedesátých slál radikální

socialista Petr Lavrov i anarchisté Mich. Bakunin (1814—76) a kníže

Petr Krapotkin (* 1842). Aby pro revoluci byl získán lid, zaali agitátoi

„choditi mezi lid", siiti na venkov idey socialisticko-revolucionáské.

Když pak revoluní agitátoi místo ústní propagandy zaali agitaci inem
(„buntáství"), vyskytly se rzné projevy terrorismu, politická spiknutí

Najeva (1870), Nik. ajkovského (1874), politické vraždy, jimž padl

za obt 1. bezna 1881 car Osvoboditel Alexander II., po jehož smrti

za Alexandra IIÍ. (1881—94) vlivem M. Kat kov a (1821—87),

K. Pobdonosceva (1827—1907) a Dm. Tolstého (1823-89)

piostila se reakce proti radikaln-revolunímu hnutí ruské spolenosti.
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Pochopitelno, že takové pohnuté doby, jako b3'la šedesátá i sedm-

desátá léta, nejsou vhodný pro vznik a tvorbu unoleckých talent, jež

líastní se takového hnulí. Ovšem v dob té byly vytvoeny slavné

ronoány, jako: „V pedveer", Šlechtická hnízda", ^Otcové a dti'',

„Rozbouené moe", „Strž", „Zloin a trest", „Vojna a mír", ale díla

ta náležejí péru spisovatel tyicátých let, kteí stáli mimo hnutí, nebo

chovali se k nmu nepátelsky. Proti tmto dílm všecko to, co na-

psali úastníci hnutí toho, je slabé, a ovšem zbarvení dob dodali

spisovatelé noví, kteí souasníkm mluvili více k srdci, podle

jejich vkusu.

Literatura v dob píprav k reformám po válce krymské chopila

se hlavn kritiky starých zloáduv a reformy státní správy. Nov
založený Russkij Vstník stal se stedem „usvd ovací" lite-

ratury, jíž pcátek 1856 položil Salty kov Sedrin svými G u-

bernskými nártky, hlavn onmi z nich, kde v podob anekdot

vypravoval o úplatnosti iiednictva i svárech správy ped reformou.

Úspch Gub. nártk vzbudil adu povídek „na zpsob Sedrina"

jako jsou „Stará léta" (1857) Melnikova-Peerského a povídky Ilji

Selivanova (f 1882). V poesii objevila se celá ada satiristických

básník, jakož i básníkv s t. zv. „obanskj^mi motivy", jako

byly banální verše M. P. Rozenheima (1820—87) a Vlád. G r.

Benediktova (1807— 75). Frásovity byly také komedie „usvdavacího
smru", jako „inovník" (1856) hrab. Vlád. AI. Sologuba
(1813—82), známého svými povídkami ze vznešené spolenosti.

V „Úedníku" S. bioval úplatnost úednictva i vyvedl ideálního

úedníka v osob aristokrata Nadimova, frásovit volajícího „na celou

Rus, že pišla doba vytrhnouti zlo s koeny". Parcdií na tuto komedii

byla usvdovací komedie Nik. M. Lvova (1821-72) „Svt není
bez dobrých lidí" (1857); slabší je frásovitá komedie „Postavení

nezdobí lovka" (1858). Skutenou perlou „usvdovací" literatury

a ozdobou dramatické literatury ruské je nahodilá koinedie AI. V as.

Suchovo-Kobylina (1817— 1903) „Svatba Kreinského"
(1855), nemilosrdná satira na ruské soudnictví ped reformou. ^Barvitost

dvou Llavních typu-dobrodruli, primitivnjšího Raspljujeva i prohna-

njšího, padoušského, ale elegantního svtáka Kreinského, veselá

kominost a psychologická pravda dodává he neobyejnou živost a

psobivost. Pokraování této hry, komedie „Pelíení" a „Smrt
Tarel ki n o va", satiry na rzné soudní zloády, jichž neblahý vliv

autor sám zkusil, jsou slabší. K „usvdovací" literatue lze piísti
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také romány a dramatické liry Alexeje Ant. Potcliina (* 1829),

jenž v nepíznivém svtle pedvádl lenivý život rozmazlených pri-

-vilegovaných tíd a sehudlé šlechty („Kr u ši ns ki j", „Chudí
Šlechtici"), Positivní typy a mravní ideály hledal Pot. v prostém lidti,

jenž mu poskytl látky k 3 svazkm „povídek", nadepsaných „Po

-osvobození", a k románu ze života továrního „O peníze" (1876).

1. Tendenní belletrie radikálního táboru.

Nik. erný še vskij, Nik. Pom j alo vski j, Vas, Al.Slpcov,
Innok. Fedorov, D. L. Mordovcev, AI. Šel ler-Mic haj 1 o v,

Pavel Zasodimskij, N. Bažin, K. Staukovi.

Pedmtem tvoby nových spisovatel byl boj nových názor se

starjMu ádem života. Nejosteji socialisticko kommunistické idey a mravní

názory radikálních blouznivc šedesátých let v praktických píkladech

pedvedl N. Cernyševskij ve svém umlecky bezcenném román
.,Co dlati?" (1863), kdež autor hlásá „rozumný egoismus" jako

základ spoleenského blahobytu, neobmezenou svoboda citu, vlastn

nevázané „smyslnosti" a rozkoš i osobní štstí prohlašuje za základní

princip života. Podle názoru C. lovk stvoen ke štstí, k nmuž j^-j

táhne pirozenost; štstí však jest nemyslitelno bez úplné svobody

jednání, úplné nezávislosti. A ponvadž lovk jest obdaen rozumem,

pomáhajícím mu rozeznávati škodlivé od užiteného, k bezpenému

dosažení štstí teba jen zaíditi si život rozumn. Rozum lze rozviti

positivními vdomostmi, a takto rozvitý rozum bude prý vždycky chtíti

jen to, co je lovku prospšno a tedy rozumno, a budou-Ii všichni

lidé tak jednati, budou stejn šastni a nikdy nebudou chtíti, co by

škodilo jiným. Takovou stízlivou rozumovou mravouku, založenou na

sobectví s dodatkem positivní vdy a na zásad, že lovék má se ve

všem podizovati své volné náklonnosti, ne cizí vli, ani pedsudkm
tradiním, hlásá Ger. ústy svého hrdiny, medika Lopuchová, jenž jako

domácí uitel získá pro své názory sedmnáctiletou Vru Pavlovnu, která

s ním tajn opustí dm otcovsk}^, dá se s ním oddati pispním libe-

rálního knze, jenž se omlouvá, že „k tomu teba formality církevního

obadu" ; novomanželé zaídí na socialistick3'ch zásadách dílnu na šití,

kde šiky jejich vlivem za krátko se mní ve „vzdlané a vysoce

mravné sleny". Brz}^ však ochladne náklonnost Vry k manželovi,

jenž pemáhá uraženou samolibost svou a pomáhá ješt zaíditi Ve
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nové štstí s milencem, medikem Kirsanovem, sám zdánliv spáchá

samovraždu, by se milenci mohli vzíti, odjede do Ameriky a vrátiv se

po delší dob, shledá se s bývalou ženou i Kirsanovem, jenž za od-

mnu, že mu Lopuchov postoupil manželku, zaizuje štstí jeho s dcerou

bohatého továrníka. Vroka, jež ve svém sedmnáctém roce bjla již

pro úplnou svobodu mezi manžely, zamítajíc obti jedné strany, protože,

kde jest obt, není svobody, ani štstí, žije vesele, lehkomyslné, ne-

znajíc povinností a nepozorujíc, jak jiní k vli ní pinášejí obti. Není

teba dokazovati, že v román není vnitní psychologické pravdy

charakterv, ani vnjší pravdy okolností, že oba hrdinové jsou ku po-

divu sob podobni, obdaeni athletickou silou, pevností ve svých

podnicích a schopností dobývati štstí hrav, bez práce, jako zázrakem.

Tyto nedostatky, jakož i násiln ve vypravování vpletené lyry sny Viny,
v nichž se popisuje štstí osvobozeného, na rozumových, socialistických

zásadách organisovaného lidstva, psobí, že práce Cer. není vlastn dílo

umlecké, nýbrž utopie, životní program, theoretické fantasie v bel-

letristické form.

Pokus Cern\ ševského založiti mravnost a s ní všeobecný blahobyt

na nevázanosti sobeckých pud a pirozených náklonností bez uznání

jakýchkoli povinností mravního zákona, byl jen opakováním bludu

francouzských racionalist 18. století, domnívajících se, že lovku
vrozena náklonnost k dobru, i teba jen náklonnost rozvíjeti v líplné svo-

bod, by na zemi vznikl blahobyt. Známo, jaký hrozn krvavý byl konec

sn za revoluce. Ale ruská mládež byla okouzlena svdným obrazem svo-

bodného a lehkého života, kde není teba bojovati s pirozenými náklon-

nostmi a pudy, jen když se držíme zdravého rozumu. Mladíci hnali se za

Lopuchovém, dívky vzaly si za vzor Vru: vdomí mravní povinnosti,

víra v jsoucnost Boží byly zatemnny, svdomí utlumeno, a to se vžíty

jeví výbuchem zvíecích pud.

Jak hluboko Cern. se svými mravními zásadami klesl, vidti

z episody setkání se hrdinky s Francouzkou, maitressou gardovního

dstojníka, o níž C. osmluje se tvrditi, že tato Paižanka, prodávající

svou lásku, stojí mnohem výše, než t. zv. poádní lidé, protože prý

je citlivjší k mravnímu zlu a nepravosti, než lidé nepokálené cti . . .

Cernyševskij osvobozuje lovka od mravní uzdy, vložené na
náboženstvím, poznával zajisté dobe, k jakj^m následkm povede ne-

vázanost zvíecích pudv, a proto jako protiváhu Lopuchovu postavil

episodickou postavu Rachmetova, jenž rozdav velkou ást jmní bý-

valým nevolníkm i na dobroinné úely, vnuje se úpln služb idey,
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stává se dlníkem a ziká se vší rozkoše. V nm chtl C pedvésti

ideál budoucnosti, založený na sebeobtování, jež gám zavrhoval, ale

sebeobtování má u nho smšné formy.

Tak v román svém 0. souasn dotkl se dvou nejcitlivjších

strun lidského srdce — touhy po štstí a poteby asketického sebe-'

obtování. Vtšin mládeže líbil se svdný obraz lehkého života, jen

nadšenjší menšina snažila se napodobovati surový asketismus Rachraetova.

Tento ideál více hlásal Dobroljubov, onen se zamlouval Pisarevovi, po-

smívajícímu se idealismu Uechmetova, jehož iny pipomínají rytíe

smutné postavy, bojujícího s vtrnými mlýny. Pisarevovi pravým

hrdinou byl praktický realista Bazarov se svým materialistickým ná-

zorem, odstraující mravn-náboženské zásady jako staré pedsudky a

nepotebné haraburdí.

Pee tchto dvou proud doby, praktického realismu í sobectví

s jedné strany, a revoluního idealismu, sebeobtavého enthusiasmu

s druhé strany, nalézáme v belletrických dílech šedesátých let, pokud

se odehrávají v stedních a vyšších vrstvách spolenosti. Obsah všech

tchto povídek a román jsou variace na totéž thema — na boj nových

lidí za nové názory, na radikální reformu sociálních pomrv i mravních

pojm na základ ist rozumovém. „Noví lidé", ,,raznoinci" i „ka-

jící se šlechticové", bezpodmínen s racionalistického stanoviska za-

vrhovali rozdlení lidí na tídy, rozdíly mezi stavy, dosavadní vztahy

mezi pohlavími, potírali pojem závazné vrnosti v manželství, uznáva-

jíce jen pirozenou, by i mnivou náklonnost za rozumný základ

stálého nebo doasného svazku mezi mužem i ženou. Tito „noví lidé",

obhájcové „nové pravdy", v dílech nových spisovatel byli obdaeni

všemi pednostmi tla i duše, kdežto zarputilí protivníci „nové pravdy"

pedvádni byli jako tlesní i duševní mrzáci. U všech tém spiso-

vatel doby té setkáváme se s tmito dvma postavami: s duchaplným

ochráncem nové pravdy, synem svtla, a hloupým zastancem starého

ádu, synem tmy. Jako hrdinové román bjli šablonoviti, tak i samé

fabule jejich. Na statek njakého statkáe nebo v dm njakého úed-

níka pichází raznoinec jako uitel, vychovatel, léka nebo zemmi
a hned zane spor s dosavadním pánem nebo staršími leny rodiny.

Pi tom pronáší hluboké sentence, mluví neobyejn drze s domácími

i s hostmi, ale energií svou získává srdce obyvatelek : dcer, sester neb

i ženy domácího pána, jež s ním prchají zpod jama umínných otc,,

bratr, muž, by se živily vlastní prací. (P. d.)
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Zázrak s kr\7í sv. 3anuaria v neapoli.
Napsal prof. BoH. Spáil, T. J. (C. d.)

A tak dkaz spektroskopick}-, doplnný tmito iWaliarai, poskytuje

dostatenou jistotou, že jest v láhvi skuten krev sv.

Januaria. — Nicmén jest pání prof. Isenkrahe zcela oprávnno,

ab}' pokusy spektrální analysí hy\j znovu opakovány s vtší pesností,

4iby spektrum pro kontrolu bylo fotografováno, a možao-li obsah

lahviky ješt jiným fysikálním zpsobem prozkoumán. Isenkrahe sám

podává nkteré pokyny,') jak by se to mohlo zaíditi. Takovým zpsobem
by mohl obsah fysikalní cestou býti úpln zjišin.

Nyní nám teba hlavní naši otázka zodpovdti. Dají se zmínné
zjevy s krví vysvtliti pirozen i nedají? Bhem doby inny
vskutku rzné pokusy pirozeným zpsobem vše vyložiti.

První, na by se dalo mj^sliti, a eho se vskutku odprci zázraku

sv. Januaria, zvlášt nevrci a jinovrci, astji dovolávali, byl by

podvod, úmyslné klamání publika se strany strážc pokladu svtcova.

Tato domnnka je zvlášt po tolikerých a tak dkladných pozorováních

professor Sperindea a Isenkraheho naprosto nepípustná. Oba prohlašují

s uritostí, že pi všech zjevích pranic nelze postehnouti, z eho by

se i jen s njakou pravdpodobností dalo souditi o podvodu. A to musí

každý potvrditi, kdokoli události, které se odehrávají za bílého dne,

veejn a ped oima tisíc, sám vidl a prožil. Žvast o vypáleném

vápn a vod, jimiž prý se láhev zahívá, o dutinách v láhvi, které

prý obsahují ervenou tekutinu, o poklopech a ventilech atd. atd. jest

holý nesmysl. Lahviek s krví samých nelze se vBec rukou dotknouti:

zatmeleny stojí pevn v rehkviái mezi dvma pevn3''mi skelnými st-

nami, které jsou úzkým kovovým prstencem seveny, nikde není

otvor, dvíek nebo okének.

Ostatn pošetilá myšlenka, že by v ad kapitulár a strážc

pokladu v Neapolškém dom po staletí generace podvodníku se netrhla,

a nenašel se ani jediný poestný muž mezi nimi, který by podvod

odhalil, jest hotovou psychologickou nemožností, a estný charakter,

ano, svatý život len tohoto sboru jest nejlepší její vyvrácení. Isenkrahe

ml píležitost za pobytu*v Neapoli s jednotlivými leny kapitoly b'íže

') o. c, str. 138, pozn.
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se Stýkati, a líí zvlášt dkana sboru, starce nyní 851etého, jako muže

charakteru naprosto bazúhonného a píkladného života. — Tuto možno

na svdectví uvésti sloya kapitulára neapolského de Jorio, který^mi

se proti výtce podvodu brání : ^) „eknu vám svobodn své mínní.

asto se mluví o zázracích, které prý se tu a tam udaly. Nejsem

lehkovrný, a zpravidla takovým eem snadno neuvím. Co se však

krve sv. Januaria týe, nemám ani nejmenší pochybnosti a považuji

vc za oividný zázrak. Nebo možno po zdravém rozumu míti za to,

že bychom tu byli njak tajn smluveni? Znáte pece, jak se tu vci
mají. Tvoíme zde dv oddlené korporace (totiž vlastní kapitula

dómská a sbor prelát posv. pokladu) s oddlenými chórovými kaplemi

a zvláštními právy a výsadami. Mn, ponvadž patím k vlastní kapitule,

není dovoleno vkroiti do kaple sv. pokladu, a lenové sboru posv.

pokladu nemají pístupu raezi nás. Známe se navzájem, ale užšího

spojení raezi námi není. Zázrak dje se nkdy v dom, nkdy v kapli

posv. pokladu, a to už po tolik století, pi tolika politických obratech,

za tolika rznic a rozpor mezi obany tohoto máta. Je naprosto

nemožno, že bychom na njakém tajném podvodu byli smluveni a že

by tolik našich pedchdc týmž podvodným jednáním bylo vinno.

Kdokoli se mne na tuto vc optá, tomu nemohu lepší odpovdi dáti než:

^Pijet" a viz!" —
A vskutku nepodailo se posud pívržencm této hypothese

podvodu ani nejmenšího dkazu podati. Z té píiny nalézá tato

domnnka ve vdeckém svt vždy mén a mén ohlasu.

Než, není tu možné jiné pirozené vysvtlení? — Je

skuten nkolik hypothesí známo, které zjev na pirozené píiny
uvádjí, ale tém všecky obírají se pouze jednou stránkou zjevu,

snaží se vysvtliti pouze zkapalnní hmoty. Tím by snad též i zmna
objemu pi zkapalnní byla vysvtlena, ale nikoli zmna obsahu vbec,

a zvlášt zmna váhy, která jest práv nejpodivuhodnjší.

Mezi jiným poukazováno na to, že obsah nádoby za noci, jestliže

jest uschován v podzemním prostoru, následkem neobyejného sucha,

které z vulkanických píin v Neapoli a okolí vládne, pirozen zcela

ztuhne. Když se pak nádoba pinese do chrámu, kde jest vzduch

mnohem vlhí a kde se vlhkost vzduchu dýcháním tak znaného zástupu

ješt zvyšuje, pak je snadno pochopitelno, že i vzduch v lahvice

obsažený ponenáhlu zvlhne a pevný obsah zkapalní. Za píklad, jak

O Cavne, o. c. str. 2l7.

Hlídka. 35
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suchý vzduch mže psobiti úplné ztuhnutí, uvádjí se mrtvá tla

mnich v podzemní hrobce kapucínského kláštera v Neapoli, která

pouze vlivem vzduchu jsou zcela vyschlá. — Než, tento výklad jest

naprosto nepípustným. Výklenek, v nmž se rehkviá pechovává, není

pod zemí, nýbrž nalézá se, jak se Isenkrahe pesvdil, ve zdi sakristie,

kde jest vzduch téže jakosti jako v dómu samém. Zkapalnní krve

dje se nejenom ped velikým množstvím v dom, nýbrž též v kapli

posv. pokladu, kde jest nkdy jen málo lidí pítomno, a dje se jak

za suchého poasí, tak za vlhkého a za dešt. Také rychlost, kterou

se div stává, není ani na poasí ani na množství shromáždného lidu

závislá; jedinou podmínkou mimo modlitbu jest, jak svrchu eeno,

aby poprsí s relikviemi sv. Januaria bylo na blízku.

Ze všech pirozených vysvtlení neapolských zjev jest asi nej-

známjší a nejrozšíenjší domnnka, která vše chce vlivem teploty

vyložiti. Než i tato hypothese dá se snadno vyvrátiti. Trojí zdroj tepelný

by tu mohl býti vzat v úvahu: teplota ruky knze, který relikviá

drží, vyzaování s v i c, a d ý c h á n í pítomného množství. — První

zdroj tepla jest naprosto vylouen, uvážíme- li, že by teplota ruky

musila massu otepliti až k bodu tání, a že mezi rukou knzovou a

látkou v lahvicích jsou dva špatní vodiové tepla : sklo a vzduch.

Ale snad vyzaování svic? Na malou svíku, kterou nkdy
ampuUy osvtlují, aby se mohl zjev lépe konstatovati, nelze tu nikterak

mysliti, ponvadž zkapalnní velmi asto, ano pravideln, bez ní se

dje, ponvadž se jí teprve po dokonaném zkapalnní užívá a ponvadž

konen teplota zpsobená jest velice nepatrná. — Ale ani svíce na

oltái hoící nejsou dostatenou píinou. Na dkaz toho konal Sperindeo

adu pokusv, o nichž ve svém díle píše:

„V láhvi 8 tenkými stnami smísil jsem lj s etherem, na to

uzavel jsem láhev a ve vzdálenosti asi 5 cm pistavil jsem. hoící

svíku. Za pl hodiny bylo vidti, že celý obsah ztuhl, pouze na

stran ke svíci obrácené zstala ješté tenká tekutá vrstva. Pi druhém

novém pokusu nechal jsem nejprve massu ztuhnouti a pistavil zase

svíku v téže vzdálenosti, a po pl hodin ukázalo se zase, že vyjma

velmi tenkou tekutou vrstvu na stn k svíci obrácené celá massa

byla ješt tuhá. Pi tetím pokusu vložil jsem mezi láhev a svíci

sklennou 1
' ^ ™™ silnou tabuli, práv tak silnou, jako pi relikviái

sv. Januaria, ostatní vše zstalo jako pi pedešlých pokusech. A co

se ukázalo? Po pl hodin nikde ani stopy zmknutí nebo zkapalnní 1" ^)

') Sperindeo, o. c. str. 39.
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K tomu ješt teba dodati, vzdálenost nejbližší svíce oltání

od relikviáe je zpravidla asi l^ > metru, kdežto pi pokusu šlo pouze

o nkolik centimetr.

Co se konen tetího zdroje tepla týe, dýchání pítomného

lidu, teba jen na to poukázati, že doba, které ku zkapalnní je

teba, a která, jak jsme svrchu slyšeli, je zcela rzná, na stupni

teploty vkolního vzduchu vbec nezávisí. Tak ua p. pi temperatue

20° C bylo teba 15 minut, jindy pi 24° C staily 2 minuty, jindy

zase pi 25" teba bylo ekati 41 minut, nebo pi 27" 32 minut atd.

Ostatn jedná se tu pravideln o nepatrné zvýšení všeobecné teploty,

která z píin už svrchu vytených ješt mén vlivu míti mže než

teplota ruky knzovy.

Ješt o jednom pokusu pirozeného vysvtlení zkapalnní musíme

se zmíniti. Nebylo by možno pipustiti, tak se namítá, že v láhvi ást
temného obsahu je tekutá, jiná ást však je složena
z pevných, malých zrnek? Ta utvoí v dob, kdy relikviá ne-

hybn leží, pevnou vrstvu, která tekutinu úpln pokryje a která je

dosti silná, aby pi pevrácení ostensoria tekutinu na vrchu zadržela.

Když však se ostensorium sem a tam obrací, mohou se ponenáhlu

malé ásteky oddliti, pevný pokrov se stále ztenuje, konen se

prolomí, a celá massa se zdá býti pouhou tekutinou. Tato domnnka
má njakou oporu v tom, že se v láhvi vskutku pevné ástky nalézají,

které nkdy ani po zkapalnní hmoty úpln nezmizí, jak také Isenkrahe

pi tetím a tvrtém svém pozorování zjistil. Dle tradice jsou to malá.

zrnka písku, jež zárove s krví sv. Januaria do láhve byla sebrána

— Prof. Isenkrahe míní, že tento poslední výklad se stanoviska ist
fysikalního není zcela vylouen.') Rádi bychom tu tedy vili od-

borníkovi ve fysice, akoli se nám zdá býti vysvtlení dosti nepirozeným.

Než to, co se stanoviska ist íysíkálního se nezdá býti vyloueno,

stává se, ne-li úpln nemožným, aspo na výsost nepravdpodobným,

uvážíme-li okolnosti. Jak známo, dje se zkapalnní nkdy velmi rychle,

nkdy po dlouhé dob ; dále jest nezávislé na potu a prudkosti po-

hybv, ano dle zaruených zpráv udalo se nkolikráte i tehdy, když

ostensorium nehybn na oltái bylo vystaveno. Mimo to jest, jak eeno,

blízkost ostatk (hlavy) sv. Januaria podmínkou divu. (O. p.)

') Isenkrahe, o. c, str. 175 nn.

36*
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Z djin msta Loštíc.
VÁCLAV KrBÍEK. ( d.)

Soukrom byl knz Matouš dobrým hospodáem. Dv léta

po svém nastoupení v Lošticích koupil od Jiíka Chlupa kus zahrady

ležící stranou k ece podle zahrady farní za hotové 3 rýn., „aby sob

mohl staveníko na témž míst postaviti". Na pímluvu mstské rady

unovské vymila mu obec rok potom „prohlížejíc na jeho bedlivou

a upímnou službu" k chalup tam postavené kousek zahrady farní

„pio kuchyku" za roní plat k záduší. Pi chalup zízena též láznika.

Ovdovv ženil se roku 1595 poznovu s Annou, dcerou Kašpara Dvoáka,

rychtáe ve Vísce a byl s ní od protestantského knze Ondeje Handla

v Litovli sezdán. *) „Pro uvarování njaký^ch nesnází a soud po smrti"

dal jí roku 1600 v pátek po sv. Petru a Pavlu chalupu knihovn

pipsat, pidávaje k ní role, „jež za hotové peníze byl koupil". Jiné

pole — troje honeky tvrtní, ležící za zahrádkami na panském —
pustil mu k užívání nebožtík Jaroš, mšan na . 50, za pjku 24 rýn.

Nástupce zesnulého „nemajíce na ten as kde a odkud vzíti hotových

penz, aby je knzi Matoušovi zase oplatil", doprodal mu roku 1602

pole za doplatek pl tetího zlatého. Dvoje honce pole „na lipince"

koupil roku 1614 za 32 zl. mor. Každou sebe menší záležitost právní

dával pro jistotu vepsati „do knih hodnovrných" na radnici, i když

na píklad Abrahamu židovi pjil 17 rýn.; v tomto pípad snad

i z toho dvodu, že to byl žid zvaný^ „sedmilhá".

Otázka, jaké bylo náboženské vyznání knze Matouše Se-

melia, nedá se snadno zodpovdt. Tžko tudíž stanovit, jaké ueni
hlásal ve své farnosti. Bý^valaf té doby víra rozdlena dle osad. „Kolik

mlyná tolik mr — kolik fará tolik vr", íkáváno tehda píslovím.

Ves ode vsi, msto od msta lišila se víra, aniž bylo v též osad za

krátký as poade stejno : píchodem nového faráe mnilo se zase.

Mnozí knží zevn hlásili se ke konsistoi podobojí, uvnit klonili se

k luterismu a z této posice nepirozené a neupímné rodily se ve

chrámech obady zmatené a nepoádné. ")

Ze vyznání Semeliovo nebylo ryze katolické, svdí dopis biskupv

z roku 1588, dle nhož fará loštick}^ „tak jak od starodávna velebnými

') Nmecky zápis v nejstarší matrice Litovelské ze dne 5. zái^i.

*) Winter, Život církevní t Cechách p. 127. 901.
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svátostmi neposluhuje", proež a Uniovští se postarají, „aby tam

dobrého i ádného a katolického knze mli". Pvodem byl Semelius

z uherského Slovenska, kdež v druhé polovici šestnáctého vku panoval

luterismus. Sezdati se dal v luteránském kostele litovelském, kdež také

byl roku 1600 s knzem Valentinem z Moravian za kmotra pi ktu
dcerky Daniele Kranicha, luteránského jáhna. V seznamu desátkovém,

kterýž založil nástupce jeho fará katolický, zván jest predikantem,

název to pastor luteránských. Syn jeho Jan byl knzem rovnž

takovým.') To vše by u Semelia ukazovalo na pívržence uení

Lutherova. Pi svatební smlouv dcery jeho Babuše roku 1603 byli

mezi smlouvci a páteli panny nevsty na stran Semeliov knz Matj,

íará zábežský, a knz Ondej, fará trnavský. Podobn roku 1617

pi svatební smlouv syna Semeliova Frydrycha s Kateinou Limburskou

zapsán mezi smlouvci se strany ženichovy knz Andreas Ostas, fará

mrotínský — všichni ti tudíž patrn taktéž farái nekatolití.

Pi tom však užíval Semelius pi službách božích monstrance, 2)

slavil Boží télo^) a žehnal matky novorozených dtí, což patilo

k obadm výlun katolickým. Bratí ani protestanti nemli úvodu.

Z toho jde na jevo, že Matouš Semelius, uvnit luterán pi-
zpsoboval se víe vtšiny chrán se pronikavých nebo náhlých

zmn v bohoslužebných úkonech a nedotýkaje se v kázaní tch bod
vrouných, jež farní osad dlouholetým slyšením a cviením byly

pešly v krev. Psobení knží výslovn bratrských, jakými byli knz
Vit, Silvinus Uberin a možná též Jan Turnovský, bylo pomrn krátké

a nestailo tudíž pivodit hluboký pevrat náboženský. Jen asi povrchní

zmny zstaly po nich v tom, že se podávala svátost oltání pod obojí

zpsobou a že pi posvátných obadech se užívalo eského jazyka

místo latiny. To pejal v Lošticích i knz Matouš Semelius a vedl

dále podle tehdejšího pravidla „aby každý knz držel ády církevní

jak je kde zastihl", protože „kterým obadm obec navykla v kostele,

na tch chtívala setrvati". Tak se vyvaroval vojny, která jinak „snadno

mohla v obci vzniknouti mezi starovrci a novovrci''. *)

') PinJcava, Okres litovelský ve Vlastivd 113.

') Kostelní monstrance loBtická byla »zmaena« teprve v letech 1620 pfivodem

knze Jana Moravy.

*) V knihách mstských i ped ním (r. 1573) i za nho datuje se stále »v pátek

po božím tle* nebo »po slavnosti božího tla*.

) Winter, Život církevní v echách p 902. 903.
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I na vrchnost bjlo knzi Matouši nutno míti zetel, aby jí jako

královskému mstu se strany biskupov)' a podkomoího nepovstaly

nesnáze, jež by byly mohly ukrátit dn jeho pobytu v Lošticích. Tímto

pizpsobením nahoru i dol dá se vysvtlit, že byl jak v obci tak

i pi vrchnosti oblíben a nemusil se sthovat proti své vli. V zápisech

jmenuje se faráem nebo správcem církevním. Byl inný též literárn

a sepsal modlitební knihu „Plást strdí" a spis o vli Pana Boha

stvoitele, vykupitele a posvtitele s názvem „Správa církve

loštické", vnovaný obecním radám loštické a privižské. Ve spise

praví, že se v Privici uherské narodil a byl vychován a že byl

spolupracovníkem školním. ^)

3. Povstání a jeho následky pro Unov a Lo.štice.

(1619 — 1626.)

Náboženské vení v Unov. — Knz Jan Sarkander a nástupcové jeho. — Jinovrci

unovští domáhají se svobody víry. — Násilná obnova rady 1619. — Pevrat v duchovní

správ loStické. — SStopy poblohorské v Lošticích a v okolí. — Unov ztrácí práva

msta královského. — Smrt Matouše Semelia. — Obnova katolické víry v Lošticích.

Odboj protestantských stav zahájený v Cechách dne 23. kvtna

roku 1618 svržením císaských místodržitel s oken královského hradu

pražského vzal se bhem roku také na Morav. Sotva že císa Matiáš

zavel oi na vždy (20. bezna 1619) a vládu nastoupil král Ferdinand

IL, stavové moravští, kteí dosud obezel)''m psobením pana Karla

staršího ze Zerotína stáli vrn pi dynastii, pidali se v prvních dnech

kvtna msíce na snmu brnnském inn k eskému povstání. Ped-

bžné porady o tom konaly se prý v Usové na zámku. 2) V elo

zemské správy zvoleno 29 direktor s plnou mocí panovnickou.

*) Junrjmann, Historie literát, eské p. 525 (Pídavek, obsahující knihy bud

vkem bud obsahem Jungmannovi neznámé nebo pochybné) . 138. Zprávu o obou

spisech podává Cerroni (Notizenblatt 1872 p. 98.) dle nhož spis »o vli Pána Boha*

tištn r. 1615. Modlitební kniha »Plást strdí* byla v seznamu knih zapovzených.

Jungmann 1. c. p. 339. V. 6. 1580 dodává: »1679 vyšla modlitební kniha s podobným

titulem »Plást strdí z bylin a kvítku sebraný z rozkošné zahrady nebeské* od Šimona

Kenka Olešnického, dle místa (v Krosn) a oznaení vydavatele (1723. J. S.) »v exilium

zstávajícího* patrn bratrská a možná nové vydání knihy Semeliovy*. — V knihovn

eského musea jsem žádné z tchto knih nenašel.

3) Volný, Muhren V. 164.
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Protestantské tužby, dosud více mén dušené, zaaly se provádti

skutkem.

Leštíce zasáhly vlny odboje nikoli pímo, nýbrž nárazem, jenž se

dotkl naped Unova. Jakožto královské msto ml Unov doposavad

aspo zevn katolický ráz potud, pokud bylo dbáno císaských optovn
vydaných naízení, aby lenové rady náleželi katolickému vyznání.

Jmenovit roku 1603 na.dil císa Rudolf podkomoímu ped obnovením

konšelského líada v Unov, aby k tomu vybral „osoby hodný,

rozumným Pána Boha se bojící, kteí by pravého starobylého katolického

náboženství byli". ^)

Le všeobecné toto naízení nemlo žádoucího výsledku. Unovstí

chovali mezi sebou zejmé jinovrce, lidi to pespolní a z cizích zemí

ano i za spolumšany je pijímali. Nkolik takových „osob kacíských

a v uení pobloudným zstávajících" sedlo též ve staré rad, odkudž

byli pibíráni k úedním poradám konšelským. Nemajíce v mst
vhodné místnosti veejné, vycházeli na kázaní za brány mstské do

okolí anebo se scházívali za týmž víelem po domech šlechtických

i obyejných. Takové zprávy ml z Unova císa, kdjž roku 1604

posílal pana Jana Mošovského z Moravína obnovit tamjší úad.

Podkomoí vykonav dne 19. srpna svený úkol, dal rad nov dosazené

peísti zvláštní lánky, jimiž dosavadní zloády se zapovídaly „pod

jistým pístným a skuteným tresláním" a „pro ujití a vyvarování

mnohých roztržitostí a nesnází". lánky ty mly se jakožto vle
císaská ísti ped úplnou radou pokaždé ve tyech nedlích, když

nastupoval v úad nový purkmistr. -) Tím ovšem postup bludného

V3'znání byl brždn sice, ale nezadržen.

V prosinci téhož roku zemel unovský fará knz Matj
Sekerka, rodák horažovský. „Ležíce na smrtelné posteli uinil

podle dovolení ouadu zdejšího poruenství o pozstalosti své" s usta-

novením, aby se z výnosu prodaných svršk zídila za duši jeho mešní

nadace, ^j Od kvtna roku 1606 byl jeho nástupcem v úad dívjší

fará Kralický Jiík Oudejovic Werner, ale už za ti léta

potom pi asu sv. Václava 1609 uprázdnilo se unovské obroí

odchodem jeho tak, že — neznámo z jakých píin — nemohlo

•) Dto na hrad Pražském v sobotu po sv. Jiljí (6 záí) 1603. Originál na papíe

dosti porouchaný v mst. arch. unovském.

') Orig. na papíe dto 19. srpna 1604 v mstsk. arch. unov.

^) Farní arch. unov. Nejstarší inventá kostelní (pamtní kniha) p. 159.
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být obsazeno trvale, nýbrž jen prozatiran. ^) Prvním místofaráem stal

se od poátku íjna téhož roku knz Jan Sarkander. jenž tu pobyl

do sv. Štpána, kdy na rozkaz kardinála Ditricbštejna v záležitosti

bratra jeho Mikuláše jej odvezli do vzení kromižského. -; Též

následující místofará knz Stefani des pobyl v Unov jen kratiko,

naež od sv. Jií roku 1610 nastolen za faráe trvale viká olomucký

Mikuláš Cassoviad es. *) (P- d)

') V mstských útech unovských, kdež se výdaje zapisují pokaždé v sobotu,

te se o tom k roku 1609: »V sobotu ped sv. Václavem knzi Jiíkovi Ondejovic

pedešlému farái dodáno služby o suchých dnech o sv, Matouši 20 R.* — Byla tedy

fara »certo módo vacansc, jak se toho výrazu té doby užívalo v biskupské kancelái.

as. Mat. mor. 1903. p. 301. . 118.

*) V mstských útech unovských te se k roku 1609: »V sobotu po

sv. Matouši (26. záí) outraty jedouc do Olomouce strany knze Jana Sarkaudera 2 R.

3 gr. 4 den.« (1. íjna Jan Sarkander píše z Olomouce mstské rad uniovské.

Procházka Život bl. Jana S. 855.) »V sobotu po sv. Michalu (3 íjna) jedouce do

Olomouce o tuž vc o knze Jana Sarkandera 2 R. 2 gr. 1 den.c — Od této soboty

žel knzi Janovi týdenní plat 4 zl. z mstských dchod. — »V sobotu po sv. Michalu

poslom do Opavy knzi Janovi Sarkanderovi a tikrát do Olomouce 1 R. 8 gr.* —
»V sobotu ped sv. Havlem (10. íjna) zaplaceno a utraceno pi pijímání knze Jana

Sarkandera místofaráíe 3 R. 18 gr.« — »V sobotu po sv. Havle (17. íjna) za dva

sejry p. officialovi dané 2 R.* (mínn official biskupské kanceláe). V prosinci knz

Jan Sarkander návštvou v PreSpurku. Hlídka 1910 p. 388. — 24. prosince uprchl

knz Mikuláš Sarkander z vyškovského vzení. — Dne 25. prosince píše kardinál

z Kromíže kapitule olomucké, že knz MikuláS v noci z vzení uprchl. Postscripta:

Officialis noster ut statím diu noctuque Uniczoviam j^roficiscatur vel si hoc ei impossibile,

duos illic destinet, quatenus illic est C.piant, sub poena disgratiae nostrae praecipimusf

.

(Archiv fiir oesterr. Gesch. Sv. 45, Tramjjler, Correspondenz des Card. Dietrichstein.

p. 391.) as. Mat. mor. 1908 p. 395. — Hlídka 1910 p. 285. 286, 389.) — >Na den

sv. Štpána outraty píjezdem pana oficiala pro knze Jana Sarkandera 3 R. 12 gr,

6 den. Za 6 maldríkv témuž p. officialovi a za jablka 26 gr.« (31 prosince Jan

Sarkander z vzení kromižského píše do Unova. Procházka 1. c, p. 856.)

*) Ped tím posledn faráem v Jaktai. V Unov psobil od sv. Jií 1610.

akoliv JnvestováD byl teprve v íjnu. Snopek, Nová akta kardin. DitrichStejna as.

Mat. mor. 1903 p. 296. 297. V útech mst. unov. k roku 1610: »V sobotu ped nedlí

Misericordias (?5. dubna) outraty pi pijímání za faráe knze Mikuláše po dvakráte

za jídlo a pití 7 R. 21 gr. 5 den«, — »V sobotu ped nedlí Cantate (9. kvtna) outraty

dáno Škfirkovi, vezl faráe do Opavy 3 R. 20 gr. 3 den.«
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O táborských traktátech eucharistických.
Dr. Jan Sedlák. (. d.)

Pííbramova obrana rauky katolické.

Proti pikartství znovu obživlému postavil se jako první odprce

osvdený již apologeta eucharistický Mistr Jan z Pí bram spisem

proti Mikuláši z Pelhimova. Traktát jeho jest v kod. univ,

praž. IX E 5 fol. 49/^a—95b, neúplný v kod. kapit. knih. praž.

D 47 99a— 114b.^) Zaíná se „Surge domine et dissipentur inimici

tui" a koní „Pikardus veraciter esse comprobaris."

Jako se postavili Israelité proti Filištínským, zneuctívajícím arcbu

úmluvy, tak, praví Píbram, musí povstati všichni kesané proti blu-

dam, snižujícím svátost oltání. Ti jsou ony kobylky, jež líí sv.

Jan v Apokalypsi. A protože Biskupec mezi nimi vyniká,^) obrací se

proti nmu a proti jeho traktátci, jejž napsal o eucharistii a Píbramovi

poslal. 8) Pedevším vybírá z jeho spisu 12 lánkv a oznauje je jako

kacíské neb bludné *) Pak dovozuje, že promna chleba a vína v tlo

a krev Pán jest možná, ježto se dje slovem Božím, a Bohu vše-

mohoucímu není nic nemožno;^) má pak ta proména hluboký význam

morální. Že pak skuten jest Kristus ve svátostioltání
dle své bytnosti a podstaty tlesné a osoby, plyne: 1. ze slov

Krista samého, jenž ekl: „Toto jest tlo mé" a dodal: „jež za vás

vydáno bude", ímž jasn naznail, že je to pravé tlo jeho vcné a

osobni, a ne njaké znamení neb figura. Totéž plyne z Jana VI: „Tlo

') Sáhá jen po fol. 62b v kod. univ. Krátce o traktátu Pibramov pojednal

Truhlá ve Vstn. Ak. 1900 str. 414 n. a zmínil se o nm Krofta v M 1903

»K lit. innosti J. Píbrama a J, Rokycany*.

^) »Pestilens pastor luporuni tuorum et ferarum agrestium custos et norainetenus

episcope Thaboritarum* oslovuje jej Píbram.

*) Contra te et tuum tractatulum, quem de eucaristia scripsisti et nobis misisti

veluti pedenem fidei et hostem tremendissimi sacramenti propono procedere et te veluti

locustam dentosiorem virgulis ligni vité periraere et a frumeato eucaristie, quod consumis,

excntere (fol. 50b).

*) Uzavírá z toho : Ex quibus omnibus sequitur, te esse formalem erroneun et

addita pertinacia antichristum et picardum domino Jesu Cbristo contrarium et spiritu

orie sui finaliter destruendum (fol. 51a\

^) Na doklad cituje také Viklefa.
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mé opravdu jest pokrm" a „chléb, který já dám, tlo mé jest." 2. Tak

to vykládá glossa a svatí otcové.
i)

Namítá-li se: Co jiného psobí tlo Kristovo ve svátosti než

milost, odpovídá Píbram, že psobí nejtsnjší spojení s Kristem

na zpsob snubního, ježto jest Kristus pítomen pirozenosti
svého tla a krve,^) a tím se liší eucharistie od ostatních svátostí,

kdežto Biskupec staví eucharistii ostatním svátostem na ro^e, prav,

že je v ní Kristus jen mocí, silou a duchovn. A toto tlo jest

spojeno s božstvím, jak uí Pasch., Hugo a S. Vict., Ljra a

Altisiodorskj-.

Z toho jest patrno, že Biskupec, následuje Viklefa, zneužívá

termin „vere, realiter, presencialiter et spiritualiter," rozumje tím

pravdivost slova a zákona božího, reálnost obrazu a vztahu,

pítomnost moci a milosti, duchovnost milosti. 3) Takovj-m zpsobem

jest pece Kristus ve všech svátostech!

Podobn terminu ,.sacramentalitet" užívá Mikuláš nesprávn, nazý^-

vaje chléb eucharistický svatým jen objektivn a jaksi odrajín cd svatosti

tla Kristova v nebi, ímž prý má moc pohnouti duši, by si zbožn

pipomínala utrpení Pán; kdežto dle názoru katolického je svatým

subjektivn a formáln. Vící musí se míti na pozoru, aby se nedali

svésti katolickou terminologií, jíž Mikuláš užívá ve smyslu zcela jiném

a bludném.

3. Také figury Starého Zákona naznaují, že jsou v eucha-

ristii tyi vci : a) zpsoby chleba a vína, b) pravé tlo Kristovo a

pravá krev, c) božství s tlem hypostatieky spojené a d) milost spojení

vících s Kristem a vespolek. Odtud plyne spolu, s jakou úctou mají

vící, zvlášt knží, tch zpsob se dotýkati a je lámati, jak tlo

Kristovo kultem vyšší dulie ctíti a božství jeho zde se klanti.*)

Zbývá však nemalá potíž, jak mže býti totéž tlo
Kristovo souasn na více místech, což práv mnohé.

I

») Uvádí Anibr., Chrys., Aug., Eusebia, Hilaria, Dionysis, Tomáše (fol 5 4a—59b).

') Na doklad cituje Hilaria, glossii, symbolm Efes., Jeron , Jana DamaS., Bern.

Eus , Anselma, Tomáše, Paschasia

*) Spiritualiter i e. per spiritum suum et graciam suam. Nos autem accipimus

non sic accidentaliter tantum, sed spiritualiter sub stane i aliter i e. per substanciam,

suam corpoream spirituali módo ibi existentem, prout distinguitur a módo corporali

(fol. 68a).

*) Et quia de hec scripsi in ariiculis lat, ideo istam materiam pro presenti

obmitto, sed tantum pro cultu et veneracione Eucaristie doctorem allegabo. A uvádí

Viklefa de euch., de apost., de blasph. 1 (^fol. 71a 72bj.
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i Biskupce, od katolické nauky odvádí. Zeje to inožno, lze vidti

z Pisma. Jan Ktitel zajisté vidl Krista v Jordánu a spolu byl Páu

s uedlníky; Kristus sána dí: „Kde dva neb ti ..." a „A. j, já s vámi

jsem po všecky dny ..." Pán se zjevil Savlovi na cest do Damašku

a v chrám a spolu byl v nebi. Uitelé církevní uvádjí jako píklad

nasycení pti tisíc, kde týž cbléb byl požit zástupy a spolu byl

v koších, což odprci marn hledí vykroutiti. Dosvdují to také Otcové

prvotní církve.^) Rozumov lze to objasniti duší, jež jest celá

v celém tle i v každé jeho ásti, podstatou, svtlem, barvou,

zrcadlem. 2)

K obhájení této nauky katolické a vyvrácení námitek proti ní

pronášených klade a odvoduje Píbram sedm thesí:

1. Po z mrtvých vstání je tlo Kristovo oslavené; lidské

vlastnosti jeho ustupují do pozadí a jest vyzdobeno vlastnostmi božství.

2. Velikost podstatná lovenství Kristova jest všude, kde jest

lovenství jeho svou podstatou.

3. Ve svátosti jest lovenství Kristovo skrze podstatu, ne skrze

kolikost, ani zpsobem kolikostným, ani hybn, ani dliteln.

4. Kdekoli jest lovenství Kristovo svou podstatou, jest celé

spolu a není na místech vzdálených samo od sebe vzdáleno, není tam

pohybem místním.

5. Kde jest lovenství Kristovo nerozdílné, ne skrze svou kolikost,

tam neodporuje žádné kolikosti jiné.

6. Kde jest lovenství Kristovo podstatou, tam je provází

kolikost jeho pirozaná a spoádání ástí v kolikosti, avšak neoddíln

od kolikosti a od spoádání ástí tla Kristova v nebi.

7. Kde jest lovenství Kristovo svou podstatou, tam jest koli-

kostné, rozložené a sedmistopé, ale ne kolikostn, rozložené a sedmi-

stopov. Celé tlo je tam nerozdliteln a nikoliv místn, celé v celé

hostii a v každé ásti její.

Tmito thesemi pak vyvrací Píbram námitky inné proti

pítomnosti Kristov na rzných místech a v rzných hostiích:

') Cituje a vykládá Dionysia, Ambr., Aug., eh., Bern., Pasch., Hugona, Eicharda

(fol. 75a~77ja). Jednou vykládá citát ze sv. Augustina Husem: Cuius verbum exponit

Mgr Joh. Hus quando dicit: incarnatur deus i. e. est ille in nianibus, qui in utero

virginis est incarnatus (fol. 7Gb). Tato glossa Husova jest v kázání » Vos estis saU.

«) Ty píklady bere Píbram z Viklefa de euch, cap, VHI »Vnde dicit Joh.

doctor cap. VHI de euc . . . ille doctor . . . idem dicit . . .
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a) Namítají, že by pak tlo Kristovo mohlo býti všude. Píbram

odpovídá, že nkteí theologové tak ze sv. Augustina opravdu uzavírají.

A nenásleduje z toho, že by pak bylo v každém pokrmu, protože

každá vc není schopna je pijmouti. Ale a tato myšlenka plní Píbrama

obdivem a nalézá pro ni v Písm místa ji doporuující, pece se roz-

hoduje radji pro výklad Skotv, že tlo Kristovo mže býti všude

„multiplicative".

b) Praví, že by se pak tlo Kristovo pohybem stávalo pí-

tomnj^m v hostii. Nikoli, vždy nepozbývá terminu a quo, totiž bytu v nebi.

c) Stávajíc se pítomným v hostii, kde díve nebylo, mní se.

Odp. : ta zmna jest jen vnjší.

d—í) Radu triviálních námitek pikartských, že by pak tlo

Kristovo bylo sob samému blízkým a vzdáleným, nad a pud sebou

samým, zárove se pohybovalo a nepohybovalo, cdmítá Píbram poukazem,

že tlo Kristovo je tu beze vztahu k položení místnímu.

g) Je-li vskutku pítomno tlo Kristovo, pak je koliké, má
hlavu, nohy a všecky ostatní údy. Odp. : ovšem je koliké, ale kolikost

je tu jen nutným pirozeným doprovodem.

h) Ale pak jest i kolikostn pítomno. Odp.: Tlo Kristovo

jest pítomno svátostn podstatou a tou nerozložen a nedliteln.

Nutným doprovodem jest ovšem kolikostné v sob, ale ne vzhledem

k položení hostie. Kolikost je tu zpsobem kolikostným t. j. jak iní

tlo kolikým, tlesným a sedmistopým, ale ne jak je iní pítomným
kolikostn, tlesn a sedmistopov.

i—m) Z toho plyne odpov na námitky, že sedmistopé tlo

nemže být v malé hostii, že by pak nepekraovalo rozmr hostie,

že by, jeli pítomno v každé ásti, následovalo z toho hrozné pomíchání

úd Kristových, že by bylo nesetnkrát v každé hostii.

n) Není-li tlo Kristovo ve svátosti zpsobem extensivním, pak

nevidí, neslyší . . . Odp.: Prvotn toto vše písluší tlu Kristovu v nebi,

druhotn pro totožnost podmtu a formy také tlu Kristovu ve svátosti

nutným doprovodem. Tím padá i o) námitka, že by zde nemohlo

slyšeti modliteb a pomáhati, jakož i p q' že by se mohlo hýbati a že

by je bylo lze vidti a se ho dotýkati.

Je tedy vta, již Biskupec popírá a zavrhuje, že Kristus jest ve

svátosti podstatn, bytn, tlesn a osobn, pravá a katolická.

Na konec obrací se Píbram pímo proti traktátu
Biskupcovu a ukazuje, jaké jsou v nm bludy, jak povrchn od-

bývá Biskupec autority katolické a nesprávn uvádí citáty pro sebe.
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Ježto se Biskupec od tch, kteí tvrdí, že Kristus jest v každém

pokrmu jako ve svátosti pítomen, totiž mocí a milostí, mnoho ne-

odchyluje, pro pikarty autority uvádí a katoHcké vykládá pikartský,

sám se jeví pikartem. —
S hlediska theologického lze tuto apologii katolické nauky o

svátosti oltání nazvati velikým inem. Za polemiky více než stoleté

ani potom nebylo napsáno nic, co by se tomuto spisu jen z daleka mohlo

rovnati. Píbram jest vyzbrojen dkladným vzdláním theologickým a

filosofickým a opírá se v tžkých otázkách, jimiž se zabývá, o autoritu

nad jiné osvdenou, o doktora subtilního Skota. Nespokojuje se ien

vypsati bludné lánky a potírati je, nýbrž následuje nové proudy do

nejtemnjších kout jejich argumentace, jež nám není zachována v žádném

spise, jež patrn jest odposlouchána ústním polemikám a jež, jak naivní

se zdá na první pohled, tak jest raffinovaná a pro lovka zvlášt

prostého svdná a nebezpená. Pro ty, kteí se chlubí, že chtjí

rozumem z Písma odvozovati nauku o svátosti oltání, nastávala

nyní povinnost miti se s Píbramem na tomto poli rozumovém.

Nikdo se toho neodvážil. Neznáme žádného spisu táborského, jenž

by proti tomuto traktátu polemisoval, a také se pozdji nikde o nm
nemluví. Patrn tu byl považován boj za pedem ztracený.

Jedné vci nelze však Píbramovi nevytknouti. Jen nerad dává

se do této filosofické diskusse a napomíná, aby se zvlášt ped lidem

o ní nejednalo, ježto lid tomu nemže rozumti a mohl by býti uveden

v blud. A zatím plytká argumentace táborská pokrauje vítzn a

svádí nevyškolené v otázkách theologických. Píbram ml peložiti svj

traktát a v populárnjší form jej rozšíiti — to by byla bývala nej-

pevnjší hráze proti pikartství 1

Píbramova obrana byla napsána asi na poátku r. 1423, nebo

toho roku v ervnu jest již hlavním pedmtem spor. Z traktátu

samého patrno, že jest napsán v poátcích hnutí. Píbram dovozuje na

konci podobnost nauky Biskupcovy se staršími naukami pikartskými

a uzavírá, že Biskupec jest pikartem. Pekvapují také sympathie, jež

projevuje Píbram V i k 1 e f o v i. Uvádí jeho výroky a vykládá je

katolicky- Ješt tedy z opojení, Husem a Jakoubkem zpsobeného,

nevystízlivl. Teprve Payne mu otevel oi. (P. d.)
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Encyklopedia katechismusová. Napísal P. Václav Melichar C.

SS. R. Kniha I. Vydalo „Sdruženie slovenských katolíkov" vo Wilkes-

Barre, PA. Tlaou kníhtlaiarne „Bratstva". 1913. Str. 470.

Encyklopedií rozumí tu p. spis. „súhrn všetkých vdomostí ná-

boženskj-ch" a katechismusovou ji nazývá, „pretože sa drží formy

katechisniusu". Je to jakási rukovt katolického náboženství pro ne-

theology, vzdlaná dle pramen theologických pro širší kruhy tenástva,

zpracovaná v otázkách a odpovdech. O této form se názory rzní;
kdo by ji pro nauná díla k soukromé etb doporuovali, tch jest

asi tuze málo, nebo otázky pi etb vyrušují a zdržují velmi nepí-

jemn, nehled k tomu, že u obecenstva forma ta ne bez píiny po-

važuje se za školáckou, školácky zastaralou. Ale nám tu nepísluší

souditi o pomrecli amerických, kde snad na formu v této vci se

tolik nehledí, a jinak práv tam velice rozhoduje nejenom „co?" nýbrž

i „jak?" Ref. aspo nevidí nic analytického v otázkách, v nž se

pokaždé rozdluje otázka hlavní, na p. (str. 29) : „Jako to uia
sv. Otcovia . . .?" a po ní : „8. Jako o tom sudí sv. Basil?", „9. Jako

sv. Ján Zlatoústý ?" atd. V jiných oborech, kde takové píruky také

se zovou katechismy (poznámka v úvod, str. 6; „Co je katechismus?

Uenie o Pánu Bohu a o našich povinnostech k Nmu" ani et^^mo-

logickj^ ani historicky není správná), forma otázková pro nepraktinost

opuštna.
Díl I. tohoto spisu jedná o víe v 17 láncích; ukázav 2 prameny

víry (Písmo a tradici; na str. 7. nazvány pouze pedmtem víryi obírá

se Písmem obšírnji, pak jedná o víe, poteb její a dvodech hodno

vrnosti její, kterých uvádí 7: zázraky, proroctva, život Kristv, roz-

šíení a trvání Církve, posvcování duší a muenictví. V posledním

lánku jedná o vlastnostech víry.

Jak vidti, celá I. kniha jedná vlastn o formální stránce viry,

o obsahu jejím pak jen potud, pokud s formální stránkou souvisí.

Vlastní obsah náboženský (o Bohu, o Kristu atd.) bude nutno probrati

jinde, tedy ne v ásti o víe, a tam patí, a již odtud vysvítá tuším

nad bílý den, že osnova katechismová se pro soustavnou nauku ná-

boženskou naprosto nehodí. U tohoto spisu snad prohledáno

k souvislosti se školou a chrámem, což ovšem má také svoje výhody

;

ale vzhledem k literatue nevrecké, jíž i mezi našimi americkými

krajany jest víc než dost, myslím, že díve nebo pozdji bude nutno

jim podati také spis vdecky soustavný, a že ten dobude si vtších

úspch.
Látka v tomto díle zpracovaná jest hojná a širším kruhm pi-

men podaná. Ze starj-ch uebnic pejatý ballast na p. všelijakých
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kacístev (výet jejich zaujímá nkolik stran) mohl býti omezen ; zcela

vhodn za to vnována vtší pozornost jednak píkladm, jednak
bludm novým, jako vbec p. spisovatel snaží se dílo své pizp-
sobiti asovým a místním potebám. Z úelu toho také vyplývá, že

hledí si nejen suché nauky, nýbrž i úinné nábožností, jež konen
jest a má býti úelem posledním. Nevím však, jestli radno a správno

psáti na p. o tom, „jako má každý itaf sv. písmo," takto: a) len

katolické vydanie; b) len s pípravnou, pokornou modlitbou; c) len

pozorné a s tužbou po spasení" atd. Povinnost v b) a c) uložená ne-

rovná se pece nijak povinnosti a), ba není vlastn povinností pra-

žádnou a mže útlá svdomí jen zbyten poplésti
;
podobných po-

známek, jichž ve spise víc, lépe se varovati, protože matou, stávajíce

se pedmtem pochybností a i posmchu. — Zajímavo jest slyšeti o

tchto vcech víry také sv. Alfonsa Lig., jejž p. spisovatel tu a tam,

vedle obvyklých pramenv, uvádí (na str. 59 však pece trochu ne-

zprostedkované po sv. Augustinu
!)

Celkem teba uznati, že p. spisovatel svým spisem podává kra-

janm velmi vhodnou pomcku, o víe své se pouiti a v ní proti

všelijakým pochybnostem neb námitkám se upevniti.

František Snopek: Apoštolov slovanští Konstantin-Cyrill
a Methodj. Nakl. V. Kotrba v Praze. 1913. Vzdlávací knihovna.

Sv. 57. Seš. 1—2. Str. 96. Cena 1 K.

Ke tyem statím v sešit tomto podaným nepiléhá nadpis jeho

zcela pesn. Pojednáno tu o pravovrnosti sv. Methodje, o pannon-

ských legendách, o privilegiu Hadriana II a slovanské liturgii, o Pauli-

kianech v Bulharsku, pokud otázka ta souvisí s našimi apoštoly. Pan
spisovatel nazývá spis svj „slovem odvety universitnímu professnru

Dru Briicknerovi". Ten totiž v (nmeckých i polských) recensích od-

povdl na dívjší obrany Snopkovy proti jeho ukvapeným útokm
na pravovrnost, a proto i poctivost našich sv. vrozvtev. Horko-

krevný Briickner, který si libuje více v pekvapujících nápadech nežli

v trplivé a solidní práci po zpsobu Snopkov, stží se odhodlá

k oprav svých naknutí, jež uznal za dobré pronésti s takovou

jistotou a neomaleností. Uznává pannonské legendy za tendenní, ale

využitkuje jich práv proto v neprospch sv. apoštol. P. spis. zvláš

obšírn probral otázku o Filioque i, jak Briickner íká, utroque, aby

ukázal, že východ nebyl nikterak fotijským tou mrou, jak se obyejn
myslí. Briickner tomuto dvodu jaksi z místních a asových okolností

uhýbá tím, že prý nepatí k vci, a má potud pravdu, pokud ovšem

v té obšírnosti pímo se vci netýká ; vzhledem k této jakési tžko-

pádnosti v otázce theologické, která ani theologa nekuli laika nedo-

vede na dlouho upoutati, má Briickner jako každý letmý útoník

snadnjší práci a — ne na posledním míst bohužel z dvod mimo-

vdeckých — také snadnjší posici. Listinné dvody smlým úsudkm
jeho nepisvdují, akoliv poád ješt látka jejich není tak úplná a
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jistá, jak bychom si páli. Nepopiratelnou zásluhou Snopkovou jest, že

všechny dosud nepístupné prameny ve vci té znova zevrubn pro-

bádal a ocenil.

lovk bez svobodné vle? Napsal Dr. Josef Novotný. Nákladem

Politického družstva tiskového v Hradci Králové 1913. Knihovna Obnovy
ú. 19. Str. 254. C. 3-20 K.

E. 1910— 1913 obírá se otázkou svobodné vle pan spisovatel

v „asopise katol. duchovenstva", kteréžto rozpravy podává nyní

v uvedeném spise, jak dí, „pehlednji a úplnji". Vzhledem k tomu,

že spis tento obrací se bezpochyby k širšímu obecenstvu, napájenému

zásadami materialisty prof. Dra Fr. Krejího a hravý-m francouzským

povídáním Renardovým v eském peklade, dlužno litovati, že i v knižní

úprav této ponechány dlouhé citáty církevních spisovatel v latin,

které pi tomto nesnadném problému neporozumí vždycky ani theolog,

tím mén laik, i kdyby latiny byl znalý, ehož nyní už nelze žádati

ani u intelligence z gymnasií vyšlé, o ostatní ani nemluv. Takto
cenným myšlenkám tm zatarasen vbec pístup do obecenstva. A když
už jest o té formální stránce e, nevím, prospjí-li úelm spisu

obšírné citáty ze spis protivných, pokud nejsou vta za vtou vy-

vráceny neb objasnny. Jest zajisté úkonem vdecké loyality, pedložiti

námitky protivníkovy v souvislosti, loyality, které nám protivníci ne-

zplácejí stejnou mrou, ale úel spisu a ohled na tenáe žádá pak též,

aby spis obranný nepodával víc útok než obrany. Svoboda vle jest
problémem nebo chcete-H i „Weltratsel", nic plátno; ne sice co do

skutku, ale co do výkladu. A u takových otázek vyhrává u mén
schopného obecenstva vždycky ten, kdo je dovede hrav odbýti. Proto

i poctivá citace buto bezcenných „šlágr" takových vbec pomine
íineb výroky in extenso uvedené do podrobná stopuje, by je i dsledky
odzbrojila

;
jinak víc uškodí než prospje, nebo pravda, v tomto pípad

tak nesnadno proniknutelná, nemá vždycky tolik napohledných „dvod",
jež vlastn jsou jen sebeklamem, pohotov, jako blud, jenž práv zde

více než jinde se zdánlivostrai operuje, práv tak, jako nkteí in-

deterministé.

P. spis. zabral do úvah svých i mnoho z theologie (spory de

gratia a j.) Vlastní výmr a výklad problému v našem smyslu jest

pomrn struný. Se zástupci mechanického názoru svtového není

ovšem dorozumní možné; proti tm svoboda vle není problémem,
jako duch vbec ne, nýbrž naopak jevy duševn, a tedy také svobodné,

pokud se osvdí nemechanickými, jsou a budou proti nim dvodem.
Problém svobody sám možno probírati jen se stoupenci dualismu duše

a tla, jimž možno pipustiti neb ukázati, že ást sporu otáí se jen

o slova
;
jesti i náš indeterminismus pouze relativní, ne absolutní. Pan

spis. dokonce praví, že vle „je závislá na motivech" (00), což ovšem
uiže znamenati i determinismus. Vbec positivní výklad problému
ml býti zevrubnjší; nkterých námt, v em mohl metafysicky

I
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i psychologicky býti prohlouben, byla by panu spisovateli poskytla

rozprava Dra Skácela v Hlídce 1910, kde bylo lze pouiti se, jak na
problém pohlížejí protivníci i stoupenci mimonmetí. Se starým ver-

balismem te už nevystaíme.
Cenné jsou úvahy o statistice, píinnosti, psychofysickém paral-

lelismu atd. Lombrosovým šarlatanstvím bohužel poád ješt nutno se

zabývati; pan spisovatel dobe je cizími znalci odbývá.
Nemilá jsou nedopatení pi jménech, jako láchoppenhauer,

Windlband, Touillée; na str. 29. výraz „žádostivé" chybn položen

ve smyslu passivním.

Chorálista. List z djin malomstského odboje. Napsal Gustav Klika.

Illustroval K. Stroff. Školská knihovna mládeže. Svazek II. Nakl. Jan

Liebich v Pardubicích. Str. 143.

V nadpise knížky naznaen obsah její, jen že v nadpise vedlejším

obsah hlavní a v hlavním vedlejší. Žák proslulého hudebníka i vy-

chovatele rožmitálského Jakuba Jana Ryby, František Drechsler, pozdji

slavný varhaník a regenschori u sv. Petra v Praze, bezdky za-

pleten do vzpoury proti vrchnosti r. 1810, když obyvatelstvo rožmi-

tálské nechtlo pipustiti, aby dobrodinec jeho, náhle cestou zemelý
arcibiskup Salm byl odvezen do Prahy, a proti editeli statkv jeho se

vzbouilo, podezírajíc jej, že zadržel neb zniil závt biskupovu, aby

je pipravil o fundace a slibovaný prý sirotinec. Vzpoura nabyla po-

vážlivých rozmr, tak že bylo teba povolati vojsko na pomoc. Soud
pana krajského z Písku byl mírný, jen tak aby se neeklo; Frantík

Drechsler pak krom jedné rány dostal svoje hudební stipendium po

nebožtíkovi arcibiskupovi, jemuž za živa i po smrti, tentokrát ne-

dovolen, byl na varhany zahrál.

Hlavní dj, jak zmínno, jest ono vzbouení, jak u echv od-

jakživa skoro pravidlem bývala, totiž takové, o nmž nikdo nevdl,
na a pro je. Kdosi kdesi cosi prohodil o fundacích, a už bylo zle;

prohlouplí buii i vzbouenci pak sehnáni jako stádo do šatlav. Od-

rostlé mládeži neškodí takové obrázky pedvádti na výstrahu.

Na str. 56 d. p. spis. zavadil též o pomr mezi faráem a uitelem,

myslím však, že více dle stol. 20. než dle oné doby. „Nejbližší jeho

[uitelv] pedstavený, fará Kašpar Zachar, muž sobecký a nadutý,

požadoval od R>by, od muže nad sebe vzdlanjšího, otrockou po-

slušnost a podlízavost. Zatím, co vesnití uitelé museli farái i farské

hospodyni ruce líbati a je za své první pány a nadízené uznávati

mli, Ryba nikdy nesnížil se k otrockému zvyku starého poddanství,

který každého znehodnocuje a rovnost lidí ped Bohem v bláto šlape."

Z posledních slov jde zrovna hrza, ale tehdy to tak zlé nebylo, to

p. Klika historii trochu zmcdernisoval. Neíká se ostatn: „na m
jest", jak pravil Ryba, nýbrž: na mn jest. Nebohý Ryba na konec

Hlídka. 36
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^v návalu choromyslném, zbavený pátel a iich útchy, obklopený

bídou a nouzí pi etb latinského íilosoía sáhl si na život."

Z ostatních postav zajímá vysloužilec Kerunk, s nímž i Napoleon

kdysi u Aspríi byl mluvil, a jiné místní veliiny. Celou povídkou jde

jakýsi neklid a neurovnanost, jak ve skupení událostí, tak v eech
jednajících osob; snad tím ráz doby píhodn naznaen, ale etba tím

znepíjemnna.
Hodí-li se knížka do školní knihovny, a posoudí odborníci; pro

odrostlejší mládež, jak zmínno, mže býti pounou.

V „Píteli Domoviny" poslední dobou vydal Alois Dostál povídku

V okovech. Pestarostlivé matince z Prahy „podailo" se na letním

pobyte v lesích odbýti dceru hrubému lesníkovi, vdovci, jemuž ne-

šastná paní prese vše útrapy vrnost zachová a do smrti doslouží.'

Josef Žemla pod nadpisem jedné povídky Granáty tety Roziny
tamtéž podává nkolik drobotin na pobavenou a K. Osman ve dvou
obrázcích (Jan Berka a Zaprodán) obnovuje neobvyklá nyní už

themata : boje o eskou pdu, jež v prvé povídce má pejíti v majetek

nmeckého prmyslu, v druhé nmeckého školství.

Všechny tyto jmenorané povídky jsou nezávadné a pkn se tou.
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Komise pro návrh konkordátu mezi Srbskem a Ríínem
dokonila své práce i vyšle dva delegáty, by v iííra zaali jednati

s Vatikánem. Návrh je v zásadách podoben konkordátu ernohorskému,
ale pro církev katolickou jest píznivjší. Katolíci, jichž jest v nynjším
Srbsku asi 28.000 duší, budou podízeni jurisdikci biskup, o jichž

potu rozhodnou poteby církevní. Biskupi budou jmenováni po dohod
mezi vládou a Vatikánem. Biskup s dorozumním vlády jmenuje faráe,
jež budou si platiti vící, nikoli stát. Na obecních a stedních školách

pro katolickou mládež stát ustanoví katechety. Pro vzdlání katolických

knží bude založen bohoslovecký ústav, jenž bude fakultou píští uni-

versity ve Skoplji. V srbské katolické církvi bude zaveden jazyk
staroslovanský.

Otázka kustodie Sv. zem stala se nedávno pedmtem
novináských diskussí, a to hlavn v tisku italském. Celá vc nepostrádá

politického pozadí, ponvadž rzné velmoci evropské závodí mezi sebou
o vliv ve Sv. zemi a žárliv se navzájem v této píin pozorují. Dosud
od nepamtných dob, aspo Italové tak tvrdí, byl vždy kustodem
Sv. zem Ital z ádu františkánského, vicekustodem Francouz a

prokurátorem Spanl. Superiory dvou nejdležitjších františkánských

klášter v Betlém a Nazarat bývali stídav Francouz a Spanl,
kláštery v Jaff a ve Sv. Janu byly vyhrazeny Spanlúm. Kustos ml
ku své pomoci sbor, jenž se skládal z len onch tí uvedených
národností ; tento sbor byl rozhodujícím ve správních vcech kustodie

a sice tak, že opposice jedné národnosti mohla zmait usnesení obou
druhých. — V listopadu minulého roku však Sv. Otec zvláštním Motu
jproprio zavedl v kustodii pronikavé zmny. Sboru pi kustod ponecháno
'peuze poradní právo, a mimo to stanoveno, že pi jmenování jeho len
nemá být brán žádný zetel na národnost, nýbrž pouze na hodnost.

Francouzi a Spanlé se však obávali, že ztratí svj vliv, že všechna
rozhodující místa budou nyní zaujata Italy, Vci se chopila diplomacie,

hlavn vyslanci španlský a francouzský, kteí naléhají na zachování

dosavadního status quo.
X-

V okolí Eíma k celé ad dosud objevených katakomb druží se

opt nové a sice tak zvané „coemeterium ad decimum". Vchod
do tchto nedávno odkrytých katakomb nalézá se nedaleko eckého
kláštera Grotta ferrata poblíže stanice elektrické dráhy, jež spojuje

ím s Grotta ferratou a Fraseatim. Coemeterium bylo pi staré Via

36*



524 Rozhled náboženský.

latina a sice u desátého mílového kamene, odkudž i název „ad de-

cimum". Zde byla poštovní stanice, okolo níž znenáhla vznikly jiné bu-
dovy, jež konen utvoily samostatnou obec. Na coemeterium bylo
upozornno již v roce 1905, ale následkem pemrštných požadavk
majitele místa podailo se teprve loni mnichm z Grotta ferraty za-

koupit píslušný pozemek. Archeologické práce, které tu nyní zapoaly,
ídí cistercian P. Sixtus Scaglia. Pvod coemeteria zdá se sahati teprve

do tetího nebo tvrtého století.

*

Odpadlý knz Ernesto Rutili v Eím zakládá Unione fra
sacerdoti 1 a icisa ti, jenž by pistupujícím umožnil pimené živo-

bytí. Spolková innost toho druhu zdá se v Itálii vbec býti velice

ilá, ale bez výsledku. R. 1911 ohlašován spolek modernist, 1911 liga

proticelibátník, 1912 v Bologni jednota knží, kteí biskupovi ohlásili

stávku, nebudou-li jim zvýšeny platy. Tito poslední arci mají pro
býti nespokojeni, nebo hmotné pomry jejich jsou prabídné; ale stávku?
komu by co mohli vystávkovati ? vždy biskup sám toho moc nemá.
Vlád ovšem takové, bj i sebe efemernjší peháuky jsou vhod, ana
doufá, že uiní Církev povolnjší. V pravd mže tu prospti jen

reorganisace diecesí a knžstva dle naízení Pia X, jíž by ubylo knží
zbytených, potební pak vzdláním i píjmy lépe byli opateni a

soustavnji po krajích rozdleni. Svépomoc tato má sice své stinné

stránky, ale vždy ješt pod zpsobilými vdci lépe se osvdila než
pauperismus a odvislost vládní neb jiného druhu.

Vláda co do majetku církevního poíná si velice písn, a zá-

kon církevních neuznává. Tak nedávno nepisoudila jesuitovi odkáza-

ného ddictví, akoliv ádu toho neuznává; ba i odkaz kardinálv
papeži iní soudy závislým na povolení vládním ! §§ jsou, 'jak známo,
pružné

;
jsou, byly a budou, vždy a všude.

Kardinál Tripepi, zemelý roku 1906, odkázal totiž své jmní
v obnosu asi 200—300 tisíc lir „papeži Piu X neb jeho nástupci".

Papež ujal se ddictví, ale píbuzní kardinálovi, kteí za jeho života

nikdy s ním nežili v pátelském pomru, poali proces. Odvolávali se

na ono místo závti, kde se pozstalost odporuuje „Piovi X neb jeho

nástupci". Z tchto slov dovozují, že jmní bylo odkázáno Piu X ni-

koliv pro jeho osobu, nýbrž jako papeži. Papež však jako takový je

dle italského zákona osoba morální, osoba morální však dle italského

práva jen tehdy mže se ujati ddictví, když podá vlád žádost

o svolení k tomu a když vláda toto svolení dá. Tedy by Pius X ml
podat vlád italské žádost, by se mohl ujat odkázaného ddictví. Tak
rozhodl r. 1912 ímský tribunál, a tak v druhé instanci rozhodl též

appelaní dvr. Žádost onu papež podat nemže, nebo by tím uznal

autoritu ímského soudu a tím i italské vlády nad papežstvím. Na to

práv spekulovali píbuzní kardinála Tripepiho a spekulace ta se jim —
k nemalé radosti liberálního tisku — také skuten zdaila.
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Císai Vilémovi ÍI. podala k jubileu 251etého panování m. j.

evangelická a katolická deputace dar 3 milion m. na missijní
úely (z toho katolíci složili l,224.000m.)

Letos 12. dubna staiký patriarcha ne sjednocených
Syan vrátil se prese všechny pekážky do církve katolické. Ne-
dávno též biskup z Damašku a z Jerusalema tak uinili. Lze oeká-
vati, že píkladu toho bude následovati mnoho vících.

*

V Japonsku jest na 60 milionv obyvatel asi 148.500 ka-
tolík, 1 arcidiecese, 3 diecese, 2 apoštolské prefektury, 2 apoštolské

vikariáty (Korea), 156 missioná, 33 japonských knží, 127 mnich,
423 jeptišek. Velmi vzpružil katolíky pestup syna vyslance v Madrid
barona Montono, který o rozšíení katolictví te ile pracuje.

*

Pi poslední ch volbách Spojených stát severoame-
rických katolíci dodlali se znaných úspch. Ve stát new-
yorském skoro polovice poslanc jsou katolíci, mezi zástupci ve
Washingtone jest jich 60, ti v senát. Vítzstvím demokratické strany

stali se guvernéry katolíci v státech Jowa, Illinois a Rhod Island;
viceguvernéry jsou katolíci v státech Newyork, Massachussets a Ilhnois,

k nmuž patí veliké Chicago.

Katolíci v Dánsku mli kolem r. 1800 dvojí stálou duchovní
správu v Kodani a Fridericii — celkem asi 500 rozptýlených duší.

1900 bylo jich asi 6670, 1. února 1911 dle úedního sítání 9821,
k emuž pistupuje asi 14 tisíc polských dlník, pebývajících v zemi
asi 3/4 roku. Katohcký kostelík v Kodani, v tíd budov panovnických
a vyslaneckých neimponuje sice jako pyšní jeho sousedé protestantský
nebo pravoslavný, ale jest úhledný a istý (v gotickém slohu). Danové
najímají se o náboženské otázky, jejichžto znalost však erpají ze svto-
bžných causerií a román. Mladý jeden obchodník, intelligentní a
svtem prošlý, anglické a nmecké toho druhu literatury znalý, ptal se

pisatele zcela vážn, zda-Ii katolíci ví v Trojici a v Krista jak§žto
Spasitele, a nad kladnou odpovdí vrtl nedvivé hlavou. Pi zmínce
o papeži (rozdíly mezi katolictvím a protestanstvím) ponkud sice

ostýchav, ale ne bez potutelného úsmvu tázal se, jest-li pravda, že
papež má ve svých místnostech k disposici zásobu mladých — dvat 1

!

Takové a podobné vci prý jejich pastoi o katolících ovekám svým
vykládají. Bez žertu

!

Turecká íše po ztrát zemí evropských má pes 22% kesan.
Turetí státníci kesanm dávají velkou vinu posledních neúspch

;

jest prý to pro Turecko živel rozkladný. Ovšem, jako zdravá lata na
rozpadající se látce. Které pak rozumné a zdravé zaízení vyšlo Turecku
z mohammedanismu ? A v hospodáství, a ve školství, a ve správ
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— CO tam kloudného, bylo provedeno neb vynuceno kesany, A rozklad

pjde dále ku svobod kesan, prese patronanci hrabivé Anglie.

*

Úprava kongruy odhlasována v uherské snmovn. Eumuni
si stžovali, že zákonem porušuje se církevní autonomie, naež ministr

odpovdl, že stát pispívaje na kongruu mže také initi své požadavky.

U nás se po církevní autonomii jaksi málo volá! Pro asi?

V rakouské snmovn s nešastnou pragmatikou má se svézti

též naléhavá úprava kongruy. V poslední chvíli podailo se aspo pi-

jetí Schraffiovy resoluce, aby byl podán návrh zákona o úprav
(226 hlas pro, 101 proti pi hlasování dle jmen o 1 hodin noní).

*

Republikánská vláda ínská obrátila se 18. dubna na

kesanské církve v ín s prosbou, by se modlily 27..

dubna za národní shromáždní, za nov ustanovenou vládu, za budou-

cího pedsedu, za konstituci republiky, za to, aby vláda byla uznána

mocnostmi, by v zemi zavládl mír, by k úadm byli zvoleni lidé

pevní a ctnostní. Ješt pede dvma léty kesané byli vyluováni

z úastenství ve spoleenském život a nedávno ješt náboženství ke-
sanské bylo považováno za „zhoubu mravnosti a lidského srdce".

Zmnu nálady pivodil Juang Sikai, jenž sám díve skrýval missionáe

ped povstalými boxer}^ Nyní mladík, který nabyl evropského vzdlání

a je kesanem, je spíše pijat do státní služby. Nyní se také uznalo,

že dívjší víra pedk neodpovídá již bžným potebám; kesanské
idey a obyeje, ba i nedlní klid v nkterých mstech se zavádí.

Velikou zásluhu o to, že kesanství získalo si sympathie Cíiían,

mají vedle missioná kesanští lékai, kteí lidu prokázali výtenou
pomoc za cholery,

„Slovenský týždenník" naíká, že Maai obmezují
ím dále tím více svododu evangelických Slovák ve vý-
bru jich knží. Nedávno ve Vyšné Kameici byl kandidátní konvent,

na nmž se mlo rozhodnouti, kterého kandidáta z pihlášených si

zvolí. Vtšina b3^1a pro Jana Jamnického, ale maaronsk}^ inspektor

Hammersberg, uslyšev jeho jméno, byl všecek bez sebe i písahal „na

svého maarského Boha, že tento panslavismus znií", a vyhrožoval

shromáždní etníky.

V Malcevov „Cerkovné pra vd" jakýsi „cestovatel" podává

zprávu o úpadku církevního života v srbské pravoslavné
metropoli v Karlovcích ve Slav oni i. Od r. 1888, kdy zemel »

patriarcha German Anglie a nastoupil Gjuro Brankovi (1890— 1907),

persona grata uherské vlády, zaaly se mezi duchovenstvem pravo-

slavným šíiti modernistické idey, které se hlásají také asopisem,

vydávaném pi tamjším bohosloveckém ústav, kde se veejn popírá

všeobecn církevní význam pravoslavných symbolických knih, jejichž

neuznání u ostatních pravoslavných má se za kacíství.
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Tentýž Malcevv trnáctidenník „Cerk. pravda", v nmž
se mlo pracovati též pro sblížení církve východní se západní, píše

daleko šetrnji a s vtším porozumním o protestantství než o církvi

katolické. V posledním 12. ísle pod záhlavím „Russkaja cerkov
i západ" vytýká se církvi katolické, že v ní prý není „obcování",

že i „spasení" lidu mže bez nho uiniti hierarchie, která bez lidu,

bez vících . . . mže osvoboditi híšné (!) duše z oistce ... Ba i

sama hierarchie objevila se silou fiktivní . . . Všecka plnost dobrodiní

zjevení jest v osob námstka Kristova — ímského papeže , . . Lid se

stal
,
poddaným' v církvi, nikoli však lenem církve, nýbrž jednotou

armády, spojené náelníkem — ovšem ne jednotou len ,živého tla',

spojených svobodou a spoleným cílem. Lidu (katolickému) odato
i obcování s nebeskou církví, protože ddictví svatých, jejich síla —
je v rukou hierarchie, a ta mže prodávati (!) pomoc svatých na
cedulkách (odpustky) ..." To bude tžko se domluviti s lidmi, kteí
jako Malcev picházejí na unionistické sjezdy s takovými názory.

Mnoho, asto pekroucenýeh zpráv, pináší „Cerk. pravda'*
o pronásledování pravoslavných v Uhrách, Halii, ba
i v Krausku, a sama piznává, že „úedn" rakouské vlády proti

pravoslaví nieho nepodnikají. A ruská vláda nepodniká nieho „úedn"
proti katolíkm i te, kdy prohlášena svoboda svdomí a náboženství?

*

O touze lidu ruského po spoleném zpvu v kostele, jak
jest u nás, svdí nové a nové zprávy z list ruských. Sedláci jisté

vesnice oteveli zemskou školu, proti níž však brzy reptali, že neuí se

v ní kostelním zpvm, nýbrž jakýmsi zpvm o kukakách. Spolený
zpv v kostele jest pohnutkou, že lidé rádi v nedli kostel navštvují
a proto prosí duchovní, by zavedli spolený zpv.

Ruský spisovatel N. Eogelhardt v lánku „Mueníci occal-
t i s m u'' poukazuje, že muením a mrzaením dítek mohou se obírati

nejen žebráci z povolání a potulní cikáni, nýbrž i theosofi, již mu-
ením pipravují dti na píští proroky, kristusky, buddhy. Nedávno
konalo se v indobritském mst Madrase pelíení, v nmž Ind Narajana
Ajer žaloval pedsedku theosofv Annu Besantovou i occultistu Led-
bittera, jenž hypnotisoval dva syny žalobcovy, užívaje jich duševní
síly, až z nich uinil duševní mrzáky a epileptiky. Soud uznal, že

dítky nutno odníti paní Besantové . . . Engelhardt volá k rozumu i sv-
domí ruské stoupence theosofky Besantové, by se vzpamatovali a vy-
stoupili proti dryánickému occultistovi. Theosofi na prapore svém mají
napsáno spojení všech náboženství na pd nového theosofického sv-
tového názoru, který snaží se šíiti zpsobem potulných cikán,
hypnotisujíce dti a úmysln z nich dlajíce duševní i mravní mrzáky.
Tím theosofi sami sebe odsuzují.

Dle Revue Internationale des Sociétés secrtes jest na svt asi

22 tisíc zednáských lóží s více než 2 miliony len: v Evrop
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6700 lóží — 393 tisíc len, v Africe 28 — 750, v Americe 15.956
— 1,607 tisíc, v Oceánii 876 — 53 tisíc len. S neaktivními leny,

totiž s tmi, kteí k žádné lóži nepatí, jest prý jich však asi 3,500.000.

Pkná ukázka, povážíme-li, že tu jde o lidi z pravidla zámožné a jinak

vlivné ! V Uhrách jest prý zedná pes 6000.

Vdova Stanlej^^ova vydala zápisky po svém muži, v nichž

také o náboženství se zmiuje. „V samot africké zakoenilo se ná-

boženství ve mné tak, že se stalo mým pravidlem chování, mým
podnikatelem, mým duchovním vdcem. Jen s náboženský^m pesvd-
ením mžeme dosíci skuteného, platného pokroku. . . . Na všech svých

výpravách byl jaem mravn a duševn silnjší než moji prvodci, kteí

se nemodlili. To však mých oí nezaslepilo, ducha mého nezmalát-

nilo, uší mých neohlušilo — naopak dodávalo mi dvry. Ba dávalo

mn více: dodávalo mi radosti, hrdosti na moji práci... Mám dkazy,
které mne úpln uspokojují, že modlitby bývají vyslyšeny. Modlitbou

se hledaná cesta záhy objevuje a nebezpeí zmenšuje. A ne jedaou

nebo dvakrát nebo tikrát, nýbrž napoád stávalo se tak, až chladné

nevící srdce konen bylo dojato. To jsem sám na sob zkusil

velmi asto."
*

Kielský botanik Reinke, klasickj- odprce Haeckelv a všech

podobných snižovatel náboženství, pravil na 25. schzi evangelického

svazu v Saarbriicken omonismu Ostwaldov (pedn. 10. záí 1911

na sjezde monist): „Ostwald dovozoval, že vlastní ráz vdy náleží

jen pírodovd. Já naopak s Ramsayem bych pírodovdu pokládal za

nejnehotovjší z vd ... O. ekl : , Kritika a zbožnost se vyluují.'

Tato vta znamená zpustošení lidstva . . . Vedle všemohoucnoati a vše-

vdoucnosti i všudypítomnost a vnost se vd pipisuje. Monismus
(Monisterei) naopak svou chvástavostí ped neznalými davy, pi emž
podezírá z nevdeckosti smry ho nenásledující, v pravd vdeckou
svobodu ohrožuje."

Tak teba také pohlížeti na monistickou e E. A. Schafra pro-

nesenou nedávno v Edinburgu o sjezde pírodovdném : není prý tuze

daleko doba, kdy vd se podaí sestrojiti život, živé tlo, jelikož prý

i živoichové ovládáni jsou týmiž zákony jako hmota ! Dle monismu
sestává veškerenstvo nejen ze síly a hmoty (ví už který monista, co

to je, síla a hmota?), nýbrž i z pocit; to má, prosím, býti vysvtlení,

svtový názor. E. Teichmann, nepodezelý svdek, dí o tom : „Je dnes

mnoho lidí, mezi nimi mužové svtového jména, kteí myslí, že je

skuten možno, svtové záhady rozešiti. To osudný omyl. Duch
lidstva naší doby jest naprosto neschopen, podstatu vcí pochopiti.

Vždy a všude narazí pi bádání svém na vci, jichž nedovede dále

rozložiti a které mu proto zstávají nesrozumitelný . . . Bude záhodno,

pedem již nedvovati tm, kteí nám na základ vdeckých po-

znatk nabízejí tak zvaný uzavený neb jednotnj^ názor svtový. Nco
takového není možno, nebo není možno vci pírody skuten pocho-
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piti. Ale Úkolem pírodovdy ani není, zprostedkovati lidem svtový
názor. Každý svtový názor spoívá na víe, a nikoliv na vd."

*

Euthanasií nazývá se ulehení smrtelného zápasu pomocí
omamujících lékaských prostedk nebo úmyslné pivodní takové
smrti u lidí, kteí trpí nezhojitelnou nemocí a u nichž není nadéje
na uzdravení. Euthanasie s hlediska kesanské morálky je nemravnou
a nedovolenou, ponvadž jediný Bh je pánem života a smrti a jediný
Bh, po pípad jeho jménem zákonná autorita, má právo lovka
s tohoto svta odvolati. Monisraus, který existenci osobního Boha popírá
a dle nhož smrt není než pechodem z bytí v nebytí, nejen hájí do-
volenost euthanasie, nýbrž pímo ji doporuuje. Je to pouze jeden
z praktických dsledk „nové" monistické morálky. Ze monisté d-
sledky tyto vážn míní, toho dkazem je kvtnové íslo nmeckého
í^asopisu: „Das monistische Jahrhundert", kde se pedkládá obnova
nového zákona o euthanasii, ili, jak se tam nazývá, „pomoci zemíti"
(Sterbehilfe). Z paragraf osnovy této uvádíme aspou nkteré: § 1.

Kdo je nezhojiteln nemocen, má právo na euthanasii (Sterbehilfe).

§ 2. Aby se urilo, má-li nemocný toto právo, teba podati žádost
píslušnému soudnímu úadu. § 3. Když byla žádost podána, zaídí
soud prohlédnutí nemocného soudním lékaem a dvma jinými odbor-
nými lékai. Peje-li si toho nemocný, mohou se prohlídky súastniti
též jiní lékai. Prohlídka tato musí býti vykonána nejpozdji týden
po podání žádosti. § 4. V protokolu o konaném šetení musí býti
udáno, zdali dle vdeckého pesvdení súastnných léka jest

pravd podobnjší smrtelný prbh nemoci nebo ozdravení nemocného.
§ 5. Je-li následkem lékaské prohlídky patrno, že nemoc bude míti
dle vší pravdpodobnosti smrtelný prbéh, pikne soud nemocnému
právo na euthanasii. Jinak bude jeho žádost zamítnuta. § 6. Kdo ne-
mocného na jeho výslovné a nepochybné pání bezbolestn usmrtí,
nebude trestán, bylo-li nemocnému dle § 5. právo na euthanasii
piknuto, nebo když bude dodateným šetením zjištno, že se jednalo
o nevyléitelnou nemoc. § 7. Kdo usmrtí nemocného bez jeho výslov-
ného a nepochybného pání, bude trestán káznicí. § 8. Co eeno
v paragrafech 1—7, platí též o mrzácích.

To jest ukázka nové morálky a nového práva v onom nábo-
ženství, kterým chce monismus nahraditi kesanství 1
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Udeck^ a umleckjí.

„Mystický" básník Tadeáš Miciúski nezapel se ani v po-

sledním svém román „Xiadz Faust" (Krakov 1913), z nhož
ukázky etli jsme v loském roníku msíníku „Sfinks". Je to jedna

z nejdivnjších snad polských knih, nápadná již svou zevnjší formou

Si tím více svým obsahem. Osudy „knze Fausta'' pipojeny jsou

skoro jen episodicky k prosté jinak íabuli románové. Í3yl z rodu

hrabcího, žil rozmaile, snaže se pi tom dosáhnouti tí doktorát:

pírodovdeckého, mathematického a filosofického. Když byl vdcem
tlesné gardy papežské, potkala jej v Eím tajemná píhoda, pod jejímž

vlivem vstoupil do klášterního noviciátu a stal se knzem. Odmítnuv

lásku vášnivé dcery krajinského magnáta, uvalil tím na sebe krutou

pomstu : první její milenec, varhaník Albin, usmrtil jejího otce a vyznal

se z toho hned knzi Faustovi ve zpovdi, pinucuje ho tak k mlení,

když na nho samého padlo podezení. Knz uznán vinným vraždy,

zbaven dstojnosti knžské a odvezen na Sibi. Teprve po 10 letech

dokal se rehabilitace, když varhaník umíraje, vyznal vše. Roku 1907

odjíždí do Messiny a maje pedtuchu nastávajícího zemtesení, za-

chrauje odtud tajemnou ženu, opanovanou úpln ideou luciferismu . . .

Lucifer — „Satan ped pádem" — byl dležity-m initelem skoro

všech útvor Micinského, jenž rád spojuje svou nadzemskoa „mystiku"

8 asovými událostmi, jako jest katastrofa messinská nebo zkáza Tita-

niku. Znanou roli hraje také v pítomném román, kde v nkolika

vtách podána jest podstata autorova luciferismu: „Církví, jedinou

církví opravdu, jest kosmos. Knzem, jediným knzem opravdu, jest

bojovník Svtla. Životem, jediným opravdu, jest pohltiti tak slunce,

hvzdy, moe, zemi, Krista, askesi, vášnivou lásku, práci djinnou,

velkou kontenoplaci i velký in, aby z toho zstala již toliko —

•

Moc tvrí . .
.*'

Názor}^ Micinského, jichž je bohat rozseto v knize, jsou nkdy
jasné a prosté i zcela reálné, astji však chaotické a mlhav symbo-

lické. Celkem však i z tohoto románu, jako ze všech pedcházejících,

cítiti silnou touhu duše, již odporem naplnil souasn}^ prázdný materialism

a jež muí se stále hledáním „kosmického ducha pravdy".

Literární kritik Jan Lorentowicz vydal tetí díl svých studií

o pedních tvrcích „Mladé Polsky'. Jsou to výstižné, jadrným a

jasným stylem psané a hlubokou erudicí literární opené siluetky ta-

kových individualit, jako byli: Miriam, Ant Lange, Jan Kasprowicz,

St. Przybyszewski a VI. St. Reymont, ve tetím díle pak Kaz. Tetmajer,

Jan Lemaúski a Adolf Nowaczyáki. U každého autora snaží se vy-

stihnouti a osvtliti to, co jej odlišuje od jiných. „Jen ten má právo

psáti, kdo má opravdu nco nového íci, ne pouze opakovati" — z té

zásady vychází Lorentowicz pi posuzování jednotlivých zjevv. U Tet-

majera cení zvlášt tvorbu poetickou, jíž zasloužil si názvu ..nejpopulár-



Rozhled vdecký a umlecký 531

njšího" básníka posledního tvrtstoletí; na nižším stupni stojí jeho

romány, v nichž „ukazoval podivnou lehkovážnost k vlastnímu mate-

riálu tvrímu". V zajímavé synthesi zobrazil kritik také dílo moder-

ního bajkae-básníka Jana Lemabkého a celkem nestrann nakreslil

portrét tak sporného parafletisty a dramatika Adolfa Nowaczyúského.

„Napoleonský rok" dal podnt k nové práci také starému básníku

Viktoru Gomulickému, jenž pišel s trojdílným dramatickým
obrazem „Dobosz z pod Eylau"^ (Varšava 1913). Hledí však na

slavkovského vítze s jiného stanoviska než ostatní polští spisovatelé,

kteí erpali z téže látky : kdežto ti Napoleona apotheosovali, Gomulicki

vrhá tžká slova obžaloby na nj za iny v život spáchané a v po-

tocích krve lidské okoupané. Pedstavuje jej na sklonku života (f 1821)

ve chvíli smutných reflexí nad minulostí, staví mu ped oi svdomí
mnicha a káže se ped ním zpovídat.

V novém vydáni poala práv vycházeti „Historya litera-

tury polskiej" prof. Petra Ch m ielo wakéh o, jež svého asu
— vyšla ped dvanácti lety — byla nejvtším a základním dílem toho

druhu a pro svou pesnost a objektivnost byla velmi cenna i rozší-

ena. První vydání bylo již nkolik let úpln rozebráno a stalo se dnes

knihkupeckou zvláštností. Nové vydání vykazuje podstatné zmny,
jichž vyžadoval rozvoj historicko-literární kritiky v poslední dobé

i nová badání a objevy v celé ad otázek tohoto oboru. Upravil je

prof. Dr. Stan. Kossowski, jenž pipojil také velice bohatý a na-

mnoze úpln nový materiál illustraní. Dílo, jež sahá jen do konce
devatenáctého století, vyjde ve dvou ástech v objemu asi 80 tiskových

archv a v cen asi 31 K.

Památce Michajlo Kocjubinského (1864—1913 12. kv.)

vnoval „Literárn-naukový Vstník" skoro celý svj kvtnový sešit;

m. j. píše tu V. Leontovi o esthetismu K., L. Staricjka Cernachiv.

o prvcích tvorby K, a S. Cerkasenka o život jeho. Hlavn zdrazuje
se jeho umní slova i nálady.

Adamismus a akmeismus jest název nové poesie ruské, jejž

jí dala skupina mladých básník petrohradských, ohlásivších smrt

symbolismu a strojenému dekadentismu. Mladí básníci, jako Gorodckij,
Gumilev, Achmatova a j. prohlašují, že nový smr poesie proti dívjšímu
vyniká prvobytnou prostotou Adama, pijímajícího svt takovým, jakým
jest, nechtjícího rozluštiti smysl života, nehledajícího symbolické lio

významu ve zjevech života. Nová poesie pijímá svt v celku, v souhrnu
krásy i ohyzdnosti. Adamisté vidí neroztrženou jednotu zem i lovka,
snímají „vrstvy tisíceletých kultur", pohlížejíce na lovka jako „na
zvíe bez kže a srsti", i radují se ze všeho. Druhým pojmenováním
„akmeismus" noví básníci chtjí naznaiti, že v básnictví berou jen

vrcholky (akmé == vrcholek, kvetoucí doba), vynikající okamžiky,
nepomíjející, „vyšší výkvt" všeho s mužným a jasným názorem Adama
na život . . . Ale básníci, kteí se tu nahodile spojili, jsou sob cizí
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i svtovým názorem, i zpsobem básnní i spoleenskými ideami ; ba
ani forma jich neslouila. A opvování lovka jako zvíete nesvdí
jisté o pokroku, nýbrž o zpátenictví.

Proti „akraeiamu" zájmy symbolismu chce hájiti básnický
kroužek „Galatea", J6nž zamýšlí vydávati asopis za redakce Borisa

Sadovského.

V anket „Vstníku literatury" na otázku: „Koho
z ruských básník máte za nejznamenitjšího?" uznáni byli

jako nejlepší básníci: Balmont 2361 hlasem, Jakubovi-Melšin 2192
hlasy, Bunin 2115 hl., Fofanov 2003, Brjusov 1384, Merežkovskij
1018, Sologob 917, velký kníže Konstantin Romanov (K. R.) 847,
nedávno zesnulý Golenišev-Kutuzov 709, Gorodckij 432, A. Blok
429 hlasy atd.

*

Ve „Vstníku Teosofiji"' uveejnn zajímavý lánek E.
Kuzmina „Zákon svobody", kdež jasné urena idea pravé svobody
a ony formy, v nž podstata svobody musí se vylíti, nemáli pelud
svobody býti pijat za pramen živé vody.

Mnozí svobodou rozumjí možnost dlati všecko, eho se
lovku zachce. Ale lovk není vždy svoboden práv v tomto
chtní. „Musím píti, organismus toho žádá", praví pijan. „Nemohu
spáti, nevykouím-li doutník", praví druhý. „Nevypiji-li kalíšek vodky,
obd není obdem", míní tetí, a všichni jsou pesvdeni, že to dlají
„svobodn". Ale jaká je to svoboda, jest-li jakási síla, jež proti mému
vdomí nebo proti skutenému chtní pece m nutí chtíti to, co chce
ona, mn vnucená, a ne já. Nahlédneme-li v podstatu lidské pirozenosti,
vidíme, že télo skuten má svou zvláštní vli, jevící se

adou jeho požadavk, nkdy rozumných, ale astji nesmyslných.
Tlo žádá nejen to, co je nezbytn nutno, nýbrž mnohem více. Jako
njaká bytost samostatná od nás tlo žádá zvláštní smyslné
požitky, nedbajíc toho, jaké to bude míti následky pro tlo i pro duchovní
život lovka. S té stránky nutno pohlížeti na tlo spíše jako na zvíe,
které natropí mnoho zlého, není li rozumn ízeno. Proto požadavky
tla nikterak nesmji se stotožovati s po ž adavky naš eho
skuteného lidského já, a proto teba s tmito požadavky tla
nakládati jako s požadavky cizí bytosti, tsn s námi spojené, pece
však cizí. Místo toho, abychom íkali „mn se chce kouiti", mli
bychom íkati: „mé tlo chce kouiti, píti, spáti . .

."

Ale krom „vle" našeho fysického tla pedkládají své poža-
davky ješt jiné ásti onoho složitého svta, jemuž se íká lovk.
Nechceš se zlobiti, pece však se zlobíš, poznáváš, jak nesmyslno se

rozhoovati, a pece rozhoení zalézá v srdce tvé. „Nervy" vy-
svtlují nkteí píinu své zlosti. A si jsou to nervy, pece však je

to cosi navazovaného, eho bys se rád zbavil, ale nemžeš. Zase tedy
sedí v nás nkdo, jejž bys mohl nazvati „lovkem žádostivosti", a
roziluje se, žádá, by celek sloužil pouze jemu. I bývá zle, podídí-li
se naše skutené lidské vdomí tomuto živému vtlení vášní. Co
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krvavých obtí se pináší, by znieny byly okovy, bychom dobyli po-

litické svobody, a jak málo úsilí se vynakládá, bychom se zbavili

vnitních tyran, stokrát nemilosrdnjších, zabíjejících nejen tlo,

nýbrž i vyssávajících živé šávy duše. Neznaí to ovšem, že politická

svoboda nemá smyslu, ale nutno také uznati, že hlavní píina po-

mrn k obtem nepatrných výsledk, dosažených toliko námahami,
spoívá v tom, že nechtjí pochopiti, že tato vnjší svoboda, vy-

plývající z vnjších okolností, mže býti dosažena jen tehdy,
uskutení-li se vnitní, jedin pravá svoboda, to jest,

zbaví-li se každý lovk vnitního „nepítele", zotroujícího jej, loxka
tlesného. Znite v sob závist, samolibost, hrdost, a jako slabá slupka

odpadne množství útrap, spojených se spoleenskou a politickou ne-

rovností. Poznejme sebe, a pravda nás osvobodí. Otrok svého ta,
otrok svých vášaí, otrok svých nebo cizích myšlenek nemá práva

sníti o svobod, jíž není hoden. Vnjší svoboda mže ho pivésti ješt

k trpímu otroctví, ehož jasným píkladem byl Nero, Heliogabalus aj.

Všechna pouta, zdržující jich žádosti, byla zniena, oni mohli
všecko dlati, a pece vrátili se k témé zvíeckému stavu, úplnému
podízení se zvíeckýra pudm.

„Svoboda je veliké štstí, ale též nejvtší pokušení: štstí pro

silného, bím pro slabého . . . Náš život jest pln hrz, vyrostlých na

pd nezkrocené svobody . . . Kolik lidí mravn nadobro zahynulo jen

proto, že cítí úplnou beztrestnost a nemohou odolati tomuto pokušení . . .

Státi se hodným svobody, to první správný krok k jejímu nabytí . . .

V zemi otrok nejen tlem, nýbrž i duší — je svoboda jednoduše

neuskutenitelná. Aby lovk byl svoboden, musí se státi svo-

bodným! ... Ajaksestáti svobodným? „Býti nemilosrdným k sob,
to jedna z nejnevyhnutelnjších podmínek k získání svobody . . .

Svobodný lovk jest pouze ten, kdo je si vdom, co dlá, ví —
pro a chce jednati pravé tak, jak jedná ..."

*

V panské snmovn projednávána osnova nového trestního
zákonníka. Hlavní spolupracovník Lammasch oznail zásady jeho

jako stední mezi deterministy á la Liszt a mezi pepjatci trestnosti.

„Žádný zloin bez viny", bez subjektivní vinnosti. Francouzského
státního zástupce ironie „tout le monde est coupable, excepté le criminel"

nemže býti uzákonna. Ministr Hochenburger zdraznil, že moderní
zásada, by zloiny byly jen pedcházeny, ne trestány, píí se obec-

nému citu. Pininski, Call a Ruber vyslovují se proti porotám (Ruber,

pedseda nejv. soudu: „Das Urteil der Geschwornen ist ein Spruch
der Willkr"), jež budou sice ponkud omezeny, ale ne podstatné, za

to k odborným soudm budou v jistých pípadech pibíráni neprávníoi

(kmeti, SchofFen), což od 22 let zavedeno v Bosn, dále je v Norsku,
v Tessin a britské Indii, 1909 navrženo v Nmecku. Sám Lammasch
pipouští, že nálezy porotní zvlášt co do urážek na cti a in proti

veejné mravnosti bývají píliš asto „Rechtsverweigerungen". Poroty

pevzaty mechanicky z Anglie bez tamních pedpokladv a výhrad

;
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tak zvlášt resumé pedsedovo hývá tam ve smru viny jasn upraveno,

tak že rozsudek porotcm vlastn vkládá v ústa, kdežto u nás musí

býti zcela obojetné. Proto bylo teba píslušnost porot omeziti. Avšak
návrh Pininského, by proto osnova vrácena byla výboru, zamítnut.

Osnova je dílem ISleté práce. Po neuskutenných návrzích

dívjších (Glaser, Pražák, Schonborn), které se píliš pizpsobovaly
nmeckému zákonníku. a již tehda se chystala jeho oprava, znaí
prý tento práci v pravd rakouskou. Dle zprávy Lammaschovy pracovali

o nm vedle nho hlavn sekní šef Dr. Schober a pražský proí.

Dr. hr. Gleispach.

V Uhrách pijat návrh na zostení trest za urážky proti králi,

jeho naízením, proti instituci království, spáchané slovem neb obrazem.

Namíen jest hlavn proti republikánskému štvaní.

O letoším svtovém sjezde djezpytc v Londýn pedítal
pedseda dkan university v Cambridge Dr. A. W. Ward e nepišlého

pedsedy, Jamesa Bryce, anglického vyslance ve Washingtone, o minulosti

a budoucnosti djezpytu. Z užších vzájemných styk veškerých odvtví
lidské innosti, dle nichž i djepis pestal býti jen djepisem státv

a válek, stav se djepisem celého života národv i lidí, vyplývá také

sjednocování a zjednodušování projev kulturního života. Bryce myslí,

že kolem r. 2000 nebude víc než asi 20 kulturních ja-

zyk v a jen troje náboženství.

Gerhart Hauptmann, považovaný té doby za nejlepšího nmeckéko
dramatika, dostal estný úkol napsati ke stoletému jubileu vítzství

nad Napoleonem slavnostní hru. Ta pak dávána o výstavních slavnostech

ve Vratislavi pod protektátorem korunního prince nmeckého (ve Vrati-

slavi dlel totiž na zaátku spojenecké války proti Napoleonovi tehdejší

pruský král). Po nkolika pedstaveních, když už ujednanj- poet (15)

chýlil se ke konci, , na nátlak protektorv, jenž ped tím básníka a

dílo jeho velmi milostiv byl pijal, hry další odeknuty, a to proto,

že v díle vylíen Napoleon píznivji, odprcové mén pízniv, než

úel her dle zámru poadatel vyžadoval. Odvolání to literární obec

velice pobouilo, a jinak sama kritika díla píliš vysoko necenila,

vytýkajíc mu roztíštnost a nejednotnost. Hauptmann sám prý od-

povdl svým heslem

:

„Gehe deines Weges grade

schenken wird sich dir die Gnade,

womit ich aber nicht die Gnade von irgend jemand auí3er Gott meíne,

der allein sie zu vergeben hat.*

*

Družstvo pro zbudování eského divadla v Olomouci
chce v brzké dob rozšíiti svou agitaní innost na získání lenv a

penz. Pedsedou družstva je známý Dr. Fr. Smrka.
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Na pomník Kížkovského sebráno dosud nco pes 8000 K.
Sbírka na pomník B, Smetany, a6 již vydala skoro dvakrát tolik,

pece také nepokrauje valn.
*

Netušený význam zákon krajanem naším opatem Mendelem
(1866) o kížení a ddinosti objevených, oceuje se v odborné

literatue ím dál více. Z pvodního oboru, rostlinstva, pechází se

i na živoišstvo a poslední dobou i na lovka, kdež ovšem zkoumání
jest velmi nesnadné, jelikož výsledky samovolného kížení dostavují

se tu mnohem pomaleji než u libovolného pstní rostlin nebo zvíat.

Angliané i Nmci píší o „geniálním Mendlovi"; Nmci zákonu samému
íkají „mendeln". Pvodní objev „mendelismu" spoívá v tomto: M.
skížil hrách ervenokvtý s bélokvtým. Výsledek byl ervenokvtý
a teprve v druhém, samoplodéin pokolení bylo 75% ervenokvtých,
25% iDlokvtých jedinc, v dalších blokvtí zstali bílými, onch
75% ervených vydalo zase 25% ervených a z ostatních 50% vyšlo

25% bílých a 75% ervených jedinc. Bateson zbudoval na tom
základ svou „presence and absence Theory" (Mendels principles of

heredity 1909), pokud prohledá se k tomu, že uritá vloha, zde tedy

zbarvení, u jednoho lena dvojice jest, u druhého není, a ona tedy

pevládá (dominant); tato ustupuje (recessive); spojení dle toho zove se

u stejných jedinc homozygotické, u rzných heterozygotické.

Od barev rostlin pokroilo se u živoichv a lovka k barv
oí, barv a útvaru vlas (rutilismus), barv pleti (albinismus), smyslu
pro barvy, haemofilii aíd. Co do pohlavních rozdílv ukázal Hacker
(1911) m. j., že známý, nepathologický znak habsburský, pedstávajíoí

dolní ret u mužských len dominuje, u ženských velmi zídka se

vyskytuje. Dle jiných výzkum (Dungern a Hirschfeld 1909)
zdá se, že platnost onch zákon neomezuje se na pole morfologické

(krom zmínných úkaz též hyperdaktylie, brachydaktylie, tylosis

palmaris et plantaris, alkaptonurie, ddiná polyurie, praesenilní

katarakt a ].), nýbrž jeví se i v pochodech biochemických (míšení krve atd.)
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Ujjchovatelsk^ý.

Jak již podoteno, chtjí v Nmecku nové university
(v Hamburku a ve Frankfurt n. M.) zíditi bez theologických
fakult. Schze rektor v Halle vyslovila se rozhodn proti této novot,
která, jak známý historik K. Lamprecht kdesi praví, chce zapíti

svazky s minulostí (náboženskou), které pro naši dobu mravních
pevrat platí dvojnásobn a jsou trojnásobné dležité.

U nás tato souvislost je tím užší. Pražská Carolo-Ferdinandea

již jménem svým pipomíná^ ím byla a býti mla. Ovsem proti ne-

vycválanosti eského studentstva, které popuzováno nkolika professory

na schzích proti theol. fakult bouí, uvádti takové argumenty bylo

by jako házeti atd. Ty platí jen pro lidi slušné a myslící.

Letoší volba rektora na eské universit po druhé pominula
lena fakulty theologické. Vymlouvá se to všelijak, ale estné to není;

takto se naše universita u jiných neproslaví, leda negativn. A od-

chovávati posluchastvo k takovým demonstracím, je dvojsené, ne-li

nemravné; mže se na pvodcích samých vymstíti, a v bezohlednostech

k právu a slušnosti práv vysoká škola cviiti nemá. Ostatn záleží

také na theologické fakult samé, aby se dstojn hájila.

Jinak picházejí veselé zprávy ze škol vysokých i stedních.

Vídenská universita byla dokonce na chvíli zavena pro zmínný již

spor mezi židy a nežidy o raensuru, v Lubn akademití kravalisté

hrozbami z vzení vyproštni, na stedních školách v Halii stílí se

nejen do tere, nýbrž i do professor, ve Št. Hradci stedoškolská

koedukace vykazuje se intimním následkem, slovem, souvislost „života'^

se školou osvduje se znamenit; jak to životu pjde k duhu, neteba
dokazovati.

Též uitelstvo obecných škol na Morav o zemských
volbách práv uplynulých staten podávalo dkazy, že „se uí pra

život a ne pro školu". Bylo by snad upílištním íci, že volební boj

tento byl vlastn bojem uitele proti knzi, ale tuze daleko od pravdy
by to nebylo: ne boj stavovský, nebo strana ,.klerikální'' mla na své

listin dva uitele — jednoho dvakrát, za dv kurie — a pece i proti

nim uitelstvo druhé strany zuiv agitovalo, tedy ne stavovsky, nýbrž

„pokrokov", eknme uritji: sociáln-demokraticky. Bylo by zby-

teno nad tím spínati ruce a se rozilovati. Je to skuteností, jíž ne-

pochopí, kdo je zvyklý pedpokládati u lidí rozumnost a dslednost,

ale s níž teba poítati. Sociální demokraté, tak jak jsou ješt u nás,

vyhlašnjí se za pátele školy a vzdlání, ovšem, jak oni jemu roz-

umjí. Škole a uiteli, jak má a jediné mže býti, jsou práv oni nej-

vtšími nepáteli, nebo jsou nepáteli duševní kázn a autority, na

níž \ýzna.pa školy podstatné založen; který uitel mezi nimi psobí,

zakouší to každodenn na jich dtech, pokud se po socialistických ro-

diích vydíiili. Pevaha socialistického smýšlení v uitelstvu by tedy
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poukazovala na to, že orio samo o svých vlastních úkolech nemá
pontí že samo jest bez výchovné kázn, jehkož svým spojenstvím

se sociálními demokraty nekáze schvaluje.

To zásadn. Jaké z toho plynou dsledky o stránce mravní,

náboženské, spoleenské, neteba doliovati. Ze uitelé, kteí takto

sm3^š!ejíj necítí s naším lidem, že na p. pi tchto volbách jeho pi'e

svdení uráželi, ba znásilovali spoléhajíce na svíij vliv j iko ped
stavení dítek lidu toho, tedy jakožto uitelé, toho dkoznn byl

kde který pokrokový uitelský agitátor; a kde se jim lidé takto

ubránili, vidno z výsledk, že uitelé volili proti nim. (O dležitém
vlivu uitelv jakožto obecních písa bylo by též ledacos poznamenati,

ale to s vychovatelstvím školským souvisí víc nepímo). Jeden po-

krokáský" uitel do snmu zvolen : jh to pedák uitelské organisace,

náhodou pevný „klerikál", ale protestantský ; zvolen arci opt jen pomocí
sociálních demokrat, jiný protestantský uitel, dívjší poslanec, obtován
„vyšším zájmm".

Jsou to pomry zdravé, tyhle pomry uitelstva k obyvatelstvu?

A ekneli se, že mnozí uitelé volili se sociálními demokraty, ne že

by s nimi byli za jedno, ale z opposinosti vbec, což ovšem jest pravda,

pak je to tím smutnjší, jestli pedním úkolem školy, vychovávati

isté charaktery. Organisace pak uitelská, která leny své do
tchto konin žene, nemá se vru ím chlubiti 1

V Saratov ve východním Rusku za zpvu revoluní mar-
seillaisy táhli mstem studující, perušili vyuování na dívích
školách a pednesli tyto své požadavky, jež prý jediné mohou vyléiti

Rusko od choroby : 1 . A. se zídí republika socialn-demokratická,

jejímž pedsedou bude Maxim Gorkij ^spisovatel revolun-socialnícli

román); 2. a pestane vojna; 3. a se pracuje denn jen 8 hodin;

4. stát a se oddlí od církve ; 5. a jsou všichni rovni ped zákonem

;

6, a je svoboda svdomí, svoboda myšlenky, tisku, svoboda spolovací
a shromažovací ; 7. vyuování a je závazné; 8. kostely a se pozavírají;

9. a se zruší policie, vojsko, soudy; 10. a se zruší mmželství

;

11. na školách a se zruší vyuování o víe . . . Skuten, lovk žasne,

jak smle mluví tito chlapci o tchto spoleensky základnít-h vcech.
Velká vtšina studentstva nejen v Rusku, ale i jinde Vj.íjí do sebe

na školách zásady protispoleenské, proti státu, poádku i víe, — a

obyvatelstvo, vydržujíc takové školy, plete na sebe bi.

Nmetí jesuité zídili v hlavním m^té Japonska Tokiu n-
meckou universitu. Pro universitu podailo se získat velmi pí-
hodné místo nedaleko císaského paláce. Dovolení ku zízení tohoto

ústavu bylo dáno již pede dvma lety, letos 28. bezna byla universita

císaskou vládou uznána jako vysoká škola a též slavnostn otevena-

Na universit mimo jiné psobí slavný indolog P. Dahlmann, — Je

v tom opravdu kus ironie osudu, že Japonsko pijímá a uznává je-

Illídka. 37
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suitskou imivcrsitii, jež má t;im šíit nmeckou vedu a nmeckou kulturu,

z Nmecka samého však dosud jsou jesuité vyloueni!

Zmínné již eské gymnasium s uiteli ádu jesuitského
hude již letos oteveno prvou tí.lou v Praze- Dej vlcích, Slovanská t. 309.

S ním bude spojen internát, kde za celé zaopatení bude se platiti

500 Iv ron; školu však budou moci navštvovati také žáci bydlící

mimo ústav, ale jen ti, kteí bydlí u svých rodiv, a poet jejich

bude omezený.

Spolek polských katechet poádá letošího roku ve dnech
11.— 13. listopadu v Krakov katechetický kurs. Program
uvádí mimo jiné tyto referáty: kritický názor na dnešní vvchov.
Ijodina a výchov. Probouzení náboženského života mezi mládeží.

etba pro mládež. Stav náboženského vyuování v království polském,

v Poznaiisku a ve Slezsku. Odborné vzdlání katechet. Osnovy
nábož. vyuování ve školácl oboných a mšanských, jakož i vzá-

jejnný pomr biblickya-h djin a katechismu na všech stupních. Nábož.

vyluhování ve škole jednolídní. Vyuování katechismu, dogmatice,

ethice, djinám církevním ve školách stedních. Skauting, abstinence.

Na všech stranách se již poznává, že jako v jiných oborech

teba hledati nových cest, tak i v dnešním náboženském vyuování
konají se sjezdy, kursy, kongresy — ale všude musí se zastaviti

nové snahy u otázky — katechismu.

*

Také v ím uirn další krok k reform nábož. vyuování.
Po novém ímském katechismu byla vydána no vá ue b ná os no v a.

Náb. vyuování bude rozdleno na ti oddlené kursy. Nižší kurs
obsahuje tyi tídy, v každé bude se vyuovati v nedle a svátky

po hodin. Na konci školního roku bude veejná zkouška, pi níž se

rozdlí slavnostn odmny — jako kdysi u nás. První dv tídy mají

pedepsány nejpotebnjší modlitby a základní pravdy víry, druhé dv
tídy celý malý katechismus. Stední kurs má probrati vtší kate-

chismus ve 3 tídách. První tída: vrouka a biblické djiny. Driihá

tída: nauka o pikázáních. Tetí tída: nauka o milosti a výklad

mše sv. Prakticky mají býti projednány^ také nejdležitjší námilky
proti víe. Žáci. kteí s dobrým výsledkem ukonili tento stední
kurs, jsou aspo 16 let staí a prokáží se vy^svdením mravv od

svého faráe, mohou dostati od ím!<kého komitétu diplom k vyuování
náboženství v nižších tídách.

Vyšší kurs konen jest ustanoven pro vzdlané mhulc lidi.

kteí chtjí státi se katechety na stedních kursech.

*

V Kím namáhají se protestanské sekty co nejvíce mládeže do-

stati do svých škol, aby zde svou propagandu založili. Státní škola

jest beznáboženská, k tmto školám však chová se vláda velice shovívav,

ba blahovoln. Aby nejciiudší dti, které k náboženskému vyuování
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do koáteli snadno nepijdou, nebyly bez nho zstaveny, zaídil
Pius X ve Vatikáne pro n velikou školu, která mže
pojmouti až 1600 návštvník. Vyuuje se tam obvyklým podmtíim
obecné školy a vedle niob též náboženství. Souvisí s tím také snaha

papežova o vhodnou úpravu katechisrau, aby se pro dti stal záživ-

néjšíni (srv. zde str. 4bUj.
*

Francouzská státní škola vede urputný boj se svobodnou (ka-

tolickou), jež ji výsledky svými zahanbuje Biskupský zákaz uebnic
náboženství nepátelských hledí zmaiti trestním stíháním ro-

di, kteí poslouchajíce ho nedají dtem z knih takových se uiti;

posleduí dobili .dtem pímo naízeno, by rodie své proto udávali.

To budou pkné konce!

Prudký volební boj, který se práv odehrává v Holandsku,
stoji ve znamení boje o školu. Státní zákony z let padesátých vylouily
náboženské vyuování ze školy úpln. Vící katolíci i protestante byli

následkem tobo donuceni zizovati sob školy soukromé. Dlouhou dobu
nemohli na vševládnoucíin liberalismu dosíci žádných ústupk. Teprve
kilyž se ob strany, katolíci a vící protestante, ve svém boji spojili,

zlailo se jim v letech 18S9, 1901 a 1905 vymoci nkteré zákony,

jimiž byla státní podpora i školám soukromým zaruena. Cílem, k nmuž
ona koalice katolíku a protestant smuje, jest úplná rovnoprávnost

školy |)rivátní se školou státní, ili jinými slovy, aby stát obojí škole

dával stejnou podporu, a aby takto rodim, ^posílajícím dítky do

školy náboženské, nevznikaly z toho žádné nové výlohy. Koalice

dosud nlla 58 poslanc ze sta. Aby však státní základní zákon,

jakým je i zákon školský, mohl býti zmnn, vyžaduje se dvoutetinová

vtšina. A o tuto vtšinu povede se nyní volební zápas. Že lid sám
v Hollandsku školy náboženské si peje, ukazuje vzrst žactva

ve skulách soukromých, t. j, náboženských za poslední léta

:

1890 : 188 052 žák, 1904 : 208.969 žák, 1911 : 353 547 žák.
Vzrst tento byl by ješt mnohem vtší, kdyby práv škola ná-

boženská nevyžadovala tak velkých obtí se strany rodi, kteí do

ní své dílky posýlají.

Neapolská mstská rada chtla odstraniti náboženatví ze
škol. 30 tisíc oban prohlásilo písemn, že pak nebudou dtí posílati

do školy. To pomohlo.

O tlocviku školních dtí v jednotách sokolských a

jim podobných rozhodl správní soud proti ministerstvu vyuování po

celoroní úvaze (!), že starsi jednoty, které to mají stanovami povoleno,

smí cviiti také žactvo bez cviitele úedn uznaného. Jednoty v po-

sledních desíti letech vzniklé mají dodatek, že cviení to mže se díti

toliko „s povolením školních úad", ímž jakási kontrolla byla pece
dána. která u starších jednot nebyla dle správního soudu zákonem

37*
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odvodnna. Co se z takové dvojakosti vyklube, lze pedvídati, nebo
že Sokolm nyní vtšinou už nejde jen o tlocvik, nýbrž o proti-

kierikalismus již u dtí, je známo.
*

Veejnost i asopisy polské zabývají se nyní asto hnutím

skaut, jež se tam zaíná šíiti neobyejnou mrou. Také paedagogický

asopis ,.J\íu3eum", vydávaný Spolkem uitel vyšších škol, rozepsal

se v posledním ísle o vy cho vat Isk ém význam u ska u t ingu,
i jak PoJáL-i zaali íkati: „harcerstwa". Podkladem lánku jsou

Dokusy, konané v tom ohledu skoro na všech stedních školách ha-

liských, na jejichž editelství byly ped asem zaslány dotazníky.

Vtšina úsudk vyslovuje se pro „harcerstwo" velice píznivé, lieditelové

potvrzují blahodárný vliv cviení na iýsický rozvoj mladík, dále

vzrst povšechného zdraví skaut, kteí ideji nežli díve zanedbávají

vyuování pro nemoc, a vbec patrné úkazy statnosti a otužilosti.

Zvlášt pízniv znjí úsudky editelství o psobnosti skautingu na

povznesení ethické úrovn mládeže: uí ovládati úinn pirozenost

i špatné náklonnosti, pstuje v mladých duších cit pro kollegialitu a

podncuje i city vlastenecké.

Ozvaly se ovšem také nkteré, by ídké, stížnosti. Jeden z pae-

dagog žaluje, že fysicky slabší skauti ke škod svého zdraví chtjí

se vyrovnati silnjším v unavujících je innostech. Jiný zase si stžuje,

že u nkterých skaut jeví se nedostatek pesnosti pi povinnostech

školních. Autor lánku však oekává, že tyto „místní nedostatky" po-

minou rychle, budou-li skauti pimen vedeni.

Nové toto hnutí poíná také u nás nabývati pdy a nezvrhne-li

se, možno je jen vítati. Prospje naší mládeži jist více, než nedávný
nezdravý zápal pro fenomenální „kousky" Sherlocka nebo sesurovující

asto sport „kopané".

Švýcarské vlády ve snaze, uchrániti školní mládež ped zhoubou
kinematogr af, zakázaly jejich návštvu dtem úpln,
i v prvodu rodi. Ponvadž se v tom spatovalo porušení svobody
živnosti, podali dva majitelé kina v kanton cyryšském stížnost u spol-

kového soudu. Ale stížnost byla zamítnuta s odvodnním:^ Stát má
právo a povinnost chrániti mládež ped škodlivými vlivy. Ze takový
vliv má návštva kinematograckých divadel, jest patrno z etných
dkaz novjších soudních process. Nejsou-li rodiové dosti rozumní,
aby chránili svých dtí ped jedem tchto divadel, musí v zájmu
mládeže a všeobecného blaha uiniti opatení stát. Tedy i švýcarská
svoboda má své meze!



Rozhled hospodásko-socialuí. 511

Hospoddsko-socialní.

Nestálé poasí zavdává termínovým spekulantm s obil-
ninami v Uhrách pknou záminku k obehodíiiu, a jinak není píiny
k iijakcinu kolísání. Vyhh'dky žové jsou skorii všude velmi píznivé.

V íši nnší sice letoá naseto pšenice nco mén než vloni, ale úroda

slibuje býti v^^datná a krom toho jsou ješt od loska znané zásoby,

a to nejen obilí, nýbrž i niouky; spoteba její totiž znan klesla.

A pece v Budapešti docílila spekulace na pšenici íjnovou, tedy bu-

doucí, vyšších cen než byly na ervnovou (od loska zbylou)! Dovozu
z cizozemska tedy asi nám nebude tolik teba, tak že by domácí
bilance se trochu zvedla; ale což to plátno, když spoteba nedostatkem
penz vázne 1 V Budapešti mlýny zastavily na X4 dní práci.

Pi jednání snmovním o úprav uitelských a úednických
plat hn. min. Zaleski poukázal naproti zlepšovacím návrhm na
ohromný úednický apparát náš. Platy státních a železniních úedníkv
obnášejí 780 791.760 K. pense 116,018.933 K, píspvek na ženské
zaopatovací ústavy 400 tisíc K, na starobní pojištní u železnic

46,951.250 li, remunerace a výpomoci 17,692.441 K, cestovné a diety

47,238.612 K atd. dohromady 1 miliardu a 10 milion K.

Celkem je v této polovici íše 403 tisíce úedník, na spolená
ministerstva doplácíme 10 milion K.

Poád se na to poukazuje, že máme píliš mnoho zbytený^ch
úedník — Nmci ovšem záludn poukazují na dvojjazynost — ale

nic se proti tomu nedje, naopak nové odbory se oddlují a tím nových
míst pibývá. Dlá to tak íše, dlají to zem.

Pro píšt má rozpotový rok býti ítán od 1. ervence do
30. ervna.

*

Italští a rakouští finanníci chystají se založiti spolenou
banku v Albánii. Bude víc rakouská i italská?

Na zužitkování bosenských les r. 1892 založená íirma

*Otto v. Steinbeili, r. 1900 zakciovaná (8 milion K, z nichžto 6 emit-

továno) má nyní z velké ásti vystídána býti státem, jenžto pevzal

^/e akciového majetku. Podniku náležejí ohromné lesy v jihozápadní

Bosn, asi 45 tisíc hektar s 18 miliony m^ prvotídního díví, 2 velké
pily, které ron podají asi 400 tisíc m^ stavebního díví, 500 km
lesních drah, dráha z Knínu na pobeží, ostrov Klabusa s pístavem,
velká továrna na cellulosu. Káceti se má ofšem dle platných pedpisu,
by lesy nevyhynuly.

Byty bez nájemného byly, ale už nejsou, v t. . „Mariahilfer

Centralpalast" ve Vídni, jejž postavil podnikatel cis. rada Jakob
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Wohlschlager. Cel}' dm totiž byl obsazen obciiudy, které neplatily

nájemného, nýbrž jistá % z hrubého výtžku. Velká hypotékami

bemena vsak podnik zdolala. V exekuní dražbo místo vyvolaný'h

4-,704 947 K podáno ústední bankou némeckých spoitelen jen

2,353.000 Kj a jí díím zstal Má v nem býii zízen hotel.

Ve stavitelství chystá se vážuý obrat návrhem T. A. Edisuiia,

budovati domy litím betonu. Do železných forem, jako nyní

jsou devné ohrady pro obyejný beton, lil by se onen zvláš upra-

vený stavební beton a dle jedjié íVrmy budovalo by se domu do li-

bosti. Výhody prý jsou, že dm za 14 dní jest postaven, a to mnohem
menším nákladem než dosud, nebo hlavního nákladu vyžadují unny.

Umlci stavitelští kroutí ovšem nad tímto novj^m soupeem hlavou.

Umní ve svém pojmu obsahuje cosi osobiiého, individuálního, a zde

má, by i licí formy hotoveny byly dle umleckých nákresu, umlecké
dílo vznikati jako njaká bábovka? Arci ustupuje práv vc stavitelství

osobní obrazotvornost umlcova více než ve všech jiných umních
jednak nepoddajné látce jednak praktické poteb stavby, jíž nelze

vždy vybovti zárove s úplným šetením umlecký^ch požadavk, tak

že v té vci ujma sice bude, ale pomrn menší než jinde. Co do

jednoduchosti forem takových ukazuje se na to, že beztoho novjší

stavitelství upouští od pestrého hyperindividualismu, hledíc si více

jednoduchých ár; ostatn ani u litého domu není ornamentika, pla-

stická ani barevná, vylouena.

Tož tedy budou se shotovovati formy jinak individualisující : typ

domku dlnického, mšanského, milionáova, panovníkova at<;l., j^k

na ty bábovky.

Suezským prplavem r. 1912 proplulo 5373 parníku

s 20 miliony tun proti 4969 s 18 mil. tun r. 1911; válené nepokoje

tedy na plavbu tu mnoho nepsobily. Z toho britská vlajka projela

3254krát, nmecká 698, hollandská 339, rakouská 2íD, francouzská

220krát. Pophtk vybráno pes 135 milion frank. Jihozápadn Suezu

vzmáhá se tžba petroleje netušenou mrou.
Panamský prplav konen v ervnu prokopán docela. Jak

už poznamenáno, pda tamjší jest velmi nejistá, stále se sesouvajíc,

tak že opravy budou vyžadovati mnoho nákladu i za dob klidných,

nekuli po zemtesení. Pirozeno, že se nyní vzpomíná nkdejšího

„pananrJsty" inženýra Lessepsa, jenž neprávem kdysi vyvyšován jako

geniální inženýr, akoliv zásluhy jeho o projekt suezský daleko nebyly

toliké, jak se íkalo, pozdji pak, po „panam"', rovnž neprávem
píliš snižován, že nezdail se mu projekt, jenž b3'l naJ jeho schopnosti

a pro nepíznivou pudu také nad penžní zdatnost tehdejší spolenosti;

nyní se to vidí jasnji.

Finance království eckého, které pj uesiastne válce 1893

a vynucené jí válené náhrad Turecku byly skoro na mizin (1897
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peilclázel 30 "/o státní úpadek!) jsou pod správou (5 velmocí, které

tehdy vlastn iíeftko jako samostatný stát zachránily. Pod touto správou

se penžní pomry ecké velice zvedly. Válené nákhidy ovšem je zase

ponkud stlaily — do polovice kvtna 1913 obnášely pes 350 milion

drachem ; krom toho píjmy z monopol (tabák, sul petrolej, karty,

cigaretní papír, šmirgl) vesms, až na zápalky, klesly. Nyní pjí
o to, zda dobytá ú^emí dovedou náklady ty nahraditi.

Sl má Kecko doma, krom toho dováží nco z Tunisu, petrolej

dováží z Ameriky a Rumunsko, zápalky vyrábí v Pireu a dováží

z Rakouska a odjinud, karty v3'rábí na Korfu,- cigaretní papír ze Rjeky

zpracuje se též na Ivoru, šmirgl hotoví se na Naxu; priimysl tento

svtový utrpl ne tak nedostatkem odbytu, jako stávkou.

Zdali ona kontrolla šesti velmocí bude nyní zrušena, jak se ecko
ped válkou pro zlepšené tiiumce domáhalo, bude asi záviseti na pod-

mínkách míru, jež mají se konen stanoviti v Paíži. Pomocí Slovan
proti kterým Rekové vždy tak bezohledn vystupovali, domohli se

estného místa mezi státy. Nebožtík král, jenž nejednou ml dvodné
obavy o osud íše i dynastie, trplivostí pece dokal se vítzství; no

nadarmo starý pán po pádu Janiny objal v pokoji královnu a dal se

s ní do tance , . . netuše, že výsledku vítzství již neužije.

etné defraudace pedních socialistických inov-
ník, kteí, jak známo, bj^vají dobe placeni, dokazují, že nikoli ne-

dostatek, nýbrž hýivost a chtivost píjm bez práce vzí za tou vnou
nespokojeností takových ,vyddnou", která socialistick^^m tiskem a

enním stále jest podpichována, až se obraci proti vlastním pvodcm,
prozatím aspo proti jejich majetku. Ovšem, „majetek jest krádež''

;

tedy krádež jest majetek, myslí zas .oni.

Spoleenským nebezpeím vtších mst jest mládež samo-
statn žijící, jak hoši tak dvata. V menších místech pece vý-

stednosti jejich tak snadno neprojdou, ve vlších zstanou nepovšimnuty,

tebas daly se v celých rotách — nebo viána k vrán sedá. Uni
a mladí zízenci z venkova na samostatných bytech, podobn písik}^

a emeslnice sob ponechané velmi snadno propadají zkáze; nával do

rozliných kurs prmyslových a obcdiodních má, jakkoli sám by byl

potšitelný, tuto velmi siln stinnou stránku, a venkovští rodiové mli
by ve volb byt pro takové návštvníky býti mnohem obezelejší.

Není to sice mládež opuštná neb zanedbaná, ale ve zkaženosti jí nic

nezadá, by chodila sebe lépe obleena 1 A konce jsou pak tím žalostnjší.

Ve stát Newyork rozhodnuto nedávno u nejvyššího soudu,
že dvata do 18 rok svého vku mohou, když se provdala,

beze všeho žádati rozluku manželství, jestliže oekáváním jejich

nevyhovlo. Tedy satky na prbu! Dovede nový pedseda Spojených
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stát Wilson, jenž osobn prý jest velmi zbožný a svdomitý, zabrániti

aspo ponkud tomu teštní, jenž i aineriekr spolenosti hrozí

mravní záhubou?

Dle anglické statistiky z r. 1 909 bylo c li o r o m y s 1 n \' c li z 10 tisíc

lidí 10'7 mezi duchovními, 14"2 mezi lékai, 19 4 mesi uenci a spi

sovateli, 25'4 mezi výtvarnými umlci, 31 .S mezi služkami, 38'8 me/á
dlníky viibec. 498 mezi technik}^, 51 mezi kovodlníky a dlníky
železniními. V Indii prý pijde jeden choromyslný na 70 tisíc lidi,

na Jáv na 50 tisíc, v Pruska na 385, v Curichu dokonce na 103
obyvatele.

V italské snmovn socialista Bissolati podal návrh, aby vláda

všechna katolická sdružení zakázala, jelikož prý v nich

jednotlivec pcfeibývá svobody pod náboženskými a mravními závazky.
Oh, ta rudá svoboda

!
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Politicky a vo|ensk)í.

Zeoské volby moravské skonily jakýmsi vítzstvím spo-

jených stran lidovopokrokové, agrární a socialistické proti nám. Pozbyli

jsme nkolik mandát, nabyli jsme však celkem mnoho hlas. eská
vtšina snmovní ovšem pochována, jelikož socialisté agrárnickou po-

mocí proti nám zvolení s Cechy nepjdou, jako nešli minule. Velký
moment — hospodáská sanace Moravy — jaké najde pokolení? Kdo
pevezme odpovdnost?

Místodržitel moravský pravil pi úední návštv jednomu duchov-

nímu hodnostái, by se knží nemíchali do politiky. Snad to také po-

máhalo pi tom „vítzení"?

Boje o volební reformu v H a 1 i i te ped volbami ponkud
utuchly. Rusínští katolití biskupové postavili se docela po bok polským,

napomínajíce vící, aby dle zásad katolických dbal o istotu voleb

a s polskými krajany snášeliv obcovah. Všepoláci rovnž vyslovili

biskupm dík, že nespravedlivou reformu zmaili ; v píštím snme
nutno prý navrhnouti novou, spravedlivou osnovu, jíž by se dal prchod
právm obojí národnosti, ne vsak výkupné za rusínskou obstrukci.

*

O zahraniní situaci promluvil ve snmovn ne náš ministr,

nýbrž Tisza. Pohotový jinak eník tentokráte pronunciamento své etl;

snad to byl upravený diktát zahraniního úadu. Osvdeno tím znova,

kde se balkánská naše politika vyrábí, totiž v Budapešti ; dle toho

také dopadá.

U nás hrab Stiirgkh jen v panské snmovn ekl nkolik slov

o vci té. Za to eníci, jako hr. Czernin, Dr. Baernreither. dkladn
vlád vyinili pro niemnosti Cuvajovy a ostatní.

«

Velkou událostí dle Nmc bylo, že rakouská dolní sn-
movna negratulovala Vilému II. Pedsedseda Sylvester totiž

naped se tázal nkterých opposiních pedák, co by tomu íkali,

kdyby njakou takovou e pednesl. Odpovdi byly asi takové, že

toho nechal. Za to v Budapešti a v naší panské snmovn gratulováno.

Možno o té formalit mezinárodní zdvoilosti souditi jakkoli, ale ohra-

diti se teba rozhodn, aby takový projev byl srovnáván s projevem
vlastnímu panovníku, jak „Reichspos^ si dovolila; tak daleko pece
ješt nejsme.

Pi návštv ruského cara v Berlín o svatb císaovy
dcery dal prý policejní editel Jagow etným ruským detektivm, již

cara vŠude provázeli, tajn po jednom nmeckém, aby na n dávali

pozor ; tm, pravil, vím já nejmén !

*

V Dánsku zvítzili pi posledních volbách socialisté a radikáli

nad liberály. Liberální ministerstvo se ovšem hned podkovalo. Socialisté

Hlídka. 38
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navrhli a folkething se usnesl požádati krále, aby ministerstvo Bernt-

senovo piml k setrvání, ale to znova odmítlo. Tu vyzval král kon-

stitun socialistu Stauninga, aby tedy utvoil ministerstvo, ten však
„s vyššího hlediska" odepel, což praví asi tolik, že socialisté
nechtjí pevzíti zodpovdnosti, nýbrž jen oposin kriti-

sovati; do ministerstva smíšeného z radikálv a liberál prý by n-
kteí socialisté vstoupili, což ale zase liberálové odmítli. Zbudou tedy

ješt jen radikáli.

V Norsku snm se usnesl, že návrhy zákon na snme pijaté

tím samým stávají se zákonem bez králova potvrzení. Král s tím

souhlasí. Idylla!

V Novosad na Dunaji ustanoveno zíditi válený pistav
pro dunajské lostvo,

4. prapor císaských myslivc má býti píšt oddlen a

jako samostatný vadn do vojska pohraniního.

Reservním dstojníkm, kteí byli te na 3 msíce do
služby povoláni a chtjí po ad býti jmenováni nadporuíky, zapoítá
se doba nad 8 nedl v služb té ztrávená do vyžadované tímsíní
doby zkušební.

Ve snmovn vídenské pijat návrh vlády, by advokátním kon-
cipientm, kandidátm notáství a soudcovství posledn k vojsku po-

volaným byla tato služební doba zapoítána do praxe, jako se stalo

naízením úednictvu.

Ministerstvo vojenství uznávajíc vyuování plukovním
eem hlavn pro chybnou methodu za nedostatené rozhodlo, by
dstojníci k vyuování tomu urení prodlávali í—6týdenní kurs

v Berlitzových školách.

Francouzi s tíletou službou vojenskou velice tžko se smiují,

akoliv se jim nmecké nebezpeí poád maluje na stnu. Naproti

námitce, že poet mužstva je daleko menší než v Nmecku, odpovídají,

že Nmecko má oteveny dv válené fronty, Francie jen jednu, ímž
také Eusko se chlácholí, a toto mže jich snadno míti nkolik,
jelikož pomry východní, zvlášt v Mongolsku naproti Oín, která se

sbižuje s Japonskem, nejsou nikterak jisty. A práv ruské nové zbrojení

piítá se vlivu francouzskému, jenž Rusko chce míti silnjší, kdyby
k nemu došlo.

*

Bulharsko-srbský spor ohrožuje až do posledních dnu
jak mír balkánský, tak úspchy z vítzné války. Vojenská strana

v Srbsku pecefiujíc úast svou v nich, penáší se lehkovážn pes
ujednané ped válkou spojenecké podmínky a žádá v Makedonii víc

území, než bylo Srbsku pidleno, odvolávajíc se na to, že chce jen

srbské kraje pro Srbsko; nestranní ethnografové, na p. mezinárodní

sbor reformních dstojník, ukazují však, že Srb v Makedonii jest
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velmi poídku, a sám srbský statistik univ. prof. Cvijic ped válkou

srbský živel úžeji vymezoval (Ueskiib—Kumanovo—Egri Palanka—Kra-

tova—Kopriilu) než po válce (pes Monastir na jih). Nyní vychází na

jevo, že již ped válkou srbské ministerstvo vyslanciim svým v tajném

obžníku nakázalo psobiti u dvor pro uznání nových hranic Srbska,

jež vyteny daleko síe než ve smlouv spojenecké! Není vyloueno,
že ruský vyslanec v Blehrad Hartwig o své ujm Srbm více sli-

boval než byl oprávnn.
Památný list ruského cara k obma panovníkm jménem

Slovanstva varoval od bratrovražedné války. Nmecké listy v Ra-

kousku nad tímto prý všeslovanským tónem div se nezbídily. Ale

psobil. Ministr Gešov, jinak rusofilský, unaven tahanicemi, od-

stoupil, srbský Pasi sice také, ale znova se vrátil, i zdá se, že nová
mobilisace již již k válce pohotová, pece k válce nepovede, llekové

ovšem stáli pi Srbech. Francie pohrozila Srbm odntím úvru, což

ovšem by bylo osudné. V posledních dnech vsak zase Rumunsko
iní nové nároky na Bulharsko a ohrožuje mír. I srážky tlup a vojska

bulharského se srbským a eckým na vlastní vrub podnikané, jsou

ovšem nebezpenými híkami válených stran. V poslední chvíli vy-

skytla se zpráva, že západní velmoci chtjí i z tohoto sporného území
utvoiti nový stát.

Z bitevních podrobností války nyní probíraných poukazují od-

borníci na dležitost pedbžného „dlového souboje" ped celkovým
útokem pchoty. U Cataldže proto mli Bulhai toliké ztráty mužstva,

že 1 7. listopadu ped útokem dla jejich sice stílela na turecké batterie

za pchotou zakopané, že však z pomrn slabých jejich odpovdí
myln soudili, že jsou umleny, a proto podnikli útok pchoty, která

tureckými batteriemi zdecimována; totéž opakovalo se 19. listopadu.

Naopak Srbm u Kumanova i Monastiru pomohlo k vítzství hlavn
nkolik tžkých dl, jimiž polní batterie turecké umleli (na 8—10 km),

tak že následující útoky pchoty byly velmi usnadnny.
Celkem padlo všem spojencm asi liO tisíc muž, Bulharm

samým 330 dstojník, pes 29 tisíc muž, ranno 951 dstojník,
52.550 muž (z mobilisovaných 450 tisíc). Srbsko zraobilisovalo

402 tisíce, ecko 150 tisíc, Gerná Hora 45 tisíc muž.
*

Zednáství má v italském vojsku prý asi 4000 dstojník
a jest v ministerstvu války dobe zastoupeno. Generál Fara, známý
z africké války, nedávno z lóže vystoupil, jelikož prý mu svdomí
nedovoluje podléhati zednáskému nátlaku ve služb. Tím se ukázalo,

že rozkaz, vyšetiti úastenství dstojnictva v lóžích zstal na papíe.
Zákaz ministerstva úastniti se tajných spolk zmnn v zákaz úa-
stenství na veejných schzích. „Tribuna" podotýká: „Skutenost ta-

kového tajemnstkáství prozrazuje degeneraci."

V belgické snmovn ministerský pedseda taktéž oste od-
soudil na základ zednáských pramen podvratnou innost zednástva
ve vojsku, jemužto zvlášt vojenská duchovní správa jest proti mysli;

38*
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listiny O poradách pokaždé poznaeny rozkazem, že po petení mají

býti znieny. Zednái a socialisté se ošívali, ale zapíti nemohli.

Nmecký íšský snm povolil brannou pedlohu o rozmnožení

vojska, i 6 nov3'ch jízdních pluk, když vláda povolila uéjaké ústupky

v trestním práv vojenském. Zajímavo jest, že socialisté, kteí brannou

pedlohu odmítli, pro náhradu její, da ze vzríistu majetku, hlasovali!

a jinak vždy proti rozpotu hlasují. — Navrhované zdanní koru-

novaných knížat na žádost kancléovu zamítnuto.

Pedseda snmu nazval toto zasedání „nejpamátnjším v djinách
íšského snmu".

Zápisky vlašského státníka Františka Crispi (vyd. T. Palamenghi-

Crispi) objasují nkteré nejnovjší zjevy politické v jejich zaátcích.

O ponechání Tripolisu Itálii na p. jednáno již na kongressu berlínském

(1878) a znova 1890. kdy Francie obsadila Tunis. 20 kvtna 1882
uzavena proto smlouva trojspolku. 1887 mínil Bismarck, kdyby se

Polákm jen trochu pomohlo se zdvihnouti, mohli by ruské jho se-

tásti a pod nkterým rakouským arcivévodou utvoiti samostatný stát.

Téhož roku již Crispi považoval Turecko za stát v rozklade. Pátelský
pomr Crispiho k Bismarckovi umožnil onomu mnohý podnik proti

papežskému stolci, jako pedchdci jeho Cavourovi, tomuto arci ješt

více obojetná politika Napoleona III., která na nm samém nejvíc se

vymstila. Zajímavo též jest, že zaátkem let osmdesátých, kdy vyskytla

ss „otázka egyptská". Nmecko prohlásilo dle protikolonisaní politiky

Bismarckovy svj desintéressement a Itálie odmítla v Egypt postupovati

s Anglií, která pak znenáhla uinila Egypt skoro svou provincií, na-

byvši tak tetí pevné opory ve Stedozemním moi. Tím tedy, že

Anglii ponechána volnost v Egypt a Francii v Marokku, poítala

Itálie na Tripolis. Kdysi prý ptal se Bismarck Crispiho : Máte spory

8 Tureckem'? Crispi: Poád. Turecko jest jen hovado, které neví, co

dlá. Bismarck : Snad máte pravdu, ale zvíata teba dlati povolnými,

ne jich tlouci! (Tak to dlá Nmecko s Tureckem.)
Crispi byl rodem i prohnaností Albánec, jeho píbuzní jsou tam

dosud. Proto Turecko kdysi povolilo m. j. italským podnikatelm
v albánských lesích káceti.
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Zázrak s krví sv. 3anuaría v Reapolí.
Napsal prof. BOH. Spáil, T. J. (O.)

Z toho CO bylo eeno, vysvítá, že všecky pedešlé pokusy pi-

rozeného vysvtlení jsou nedostatené, tento poslední se stanoviska isté

fysikalního absolutn pípustný, ale podle okolností aspo na výsost

nepravdpodobný. Nanejvýše však bylo by jím pouze zkapalnní vy-

svtleno, ne však zmna objemu a váhy.

Než nelze pravé tyto zjevy njak pirozen vyložiti?

Vzhledem ke zmn objemu poukazováno nejprve i tu na vliv

teploty týchže zdroj tepelných, z nichž mla býti zmna tuhého stavu

v tekutinu vysvtlena. Tuto domnénku neteba vyvraceti ; nebo zvý-

šení objemu jest aspo tisíckráte vtší, než by mohlo dle fysikalních

zákon býti za zvýšení okolní temperatury, a práv jako zkapalnní,

není na stupni teploty obklopujícího vzduchu nikterak závislé. — Po-

dobn nelze ani mluviti o tom, že by objem mohl býti zvtšen bubli-

nami v krvi se nacházejícími. Njakých bublin vzduchových není

vbec v kapalin pozorovati, a jist by stailo jediné otesení relikviáe.

aby vystoupily na povrch ; vzrst massy jich vlivem nemohl by mimo

to býti než minimální. — Pozoruhodnjší jest fysikalní vysvtlení,

o nž se pokusil r. 1890 neapolský universitní professor Albini.

Obrátí-li se relikviá, míní prof. Albini, pichází celá tekutá massa

pirozen v pohyb a stéká po sklenných stnách lahviky. Nkdy
nezstavuje tu po sob stopy, jindy však zase zstane s vtší nebo

menší houževnatostí lpti; a když konen už silnjší vrstva na skle

lpí, zdá se jakoby celá láhev byla naplnna a objem byl vzrostl. Dle

Hlídka. 39
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toho výkladu by tudíž zmna objemu b3'la pouze zdánlivá. — Ntž

toto vysvtlení naprosto nevyhovuje a skutenému stavu vcí zhola se

píí. Všichni, kdož div neapolský pozorovali, tvrdí, že o njakém

pokrytí (potažení) stn polotekutou massou není ani ei, pi každém

rozmnožení objemu tekuté krve je zcela jasn vidti, jak zvýšená

hladina sem a tam se vlní, což zejm o skutené zmn objemu svdí.

Tím mén ovšem „tbeorie" prof. Albiniho klesání objemu v msíci

záí vysvtluje.

Jiný pokus vysvtlení pirozeného posud podán nebyl, a lze tedy

íci, že vzhledem ke zmn objemu dosavad nemáme hypothese byf

i jen ponkud pravdpodobné, která by zmnu z pirozených píin

vyložila. — A to platí též o zmn váhy. Dle platných fysikalních

zákon lze povýšení váhy jenom vzrstem dané váhy vysvtliti.

V našem pípad tudíž stojíme ped alternativou : Bu váha vzrostla

bez zvtšení massy anebo byla massa njakým pirozen neznámým

zpsobem zvtšena. Bud" jak bu, stojíme tu ped záhadou, která posud

na základ pirozených píin není vysvtlena.

Dovolávati se neznámých sil je s filosofického a fysického

stanoviska nepípustno. Síly neznámé, které za uritých daných okol-

ností psobí práv opak toho, co dle zákon fysikalních musí se

v tchto okolnostech státi, nejsou síly pirozené, nýbrž nadpirozené.

Posud zabývali jsme se pouze zjevem samým a hlavn fysikalní

stránkou jeho. Není však v okolnostech zjevu, okolí a dob jeho atd.

nieho, co by buto zázranou povahu jeho potvrzovalo, anebo naopak

proti uznání zázraku mluvilo?

Nám se zdá, že okolnosti zjevu zázranou jeho povahu potvrzují.

Vztah mezi úctou sv. Januaria a zmnami, jež se v relikviái djí,

spojitost modliteb, procesí, uctívání ostatk svtcových atd. s divem

je tak nápadná a konstantní, že každý mimodk tu na píinnou sou-

vislost pomýšlí, a že domnnka o vlivu pirozených sil tém pro-

zetelnosti a svatosti boží se zdá odporovati. K tomu pistupuje velmi

dležitá okolnost, o níž jsme se astji v pojednání zmínili, že div

stává ee pouze v blízkosti ostatk (hlavy) sv. Januaria. Djiny vy-

pravují pak nkolik píklad, jak práv krví sv. Januaria asto ne-

štstí a rzné nehody byly nápadným, ba zázraným zpsobem za-

žehnány. ') 2e zjevy neapolské asto vedly a vedou u mnohých k se-

') Srv. Stilting, Acta Sanctorum ruensis Sept. IV — Riviáta di scienze e lettere,

1905, str. 43 nn.
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sílení víry a zlepšení života kesanského, je též jisto, a sami jsme

svrchu píklad professora Januario uvedli.

A tak se nám zdá, že i okolnosti mluví pro zázrak. Naproti

tomu ovšem namítá Dr. Aloy s M iil ler, ^) že práv okolnosti zjevu

zázrak vyluují. Všecko iní prý dojem theatralního pedstavení, a celé

poínání neapolského lidu živ prý pipomíná na dtinsky-naivní ná-

zory stedovkého nevzdlance o svtcích a jich pomru k nám a

našim potebám. My tu se své strany nevidíme, pro by to muailo

zasáhnutí boží a zázrak vyluovati. V nábožnosti románských národ

nám jest mnoho vcí ovšem nápadných a podivných ; a kdo soudí

jakkoli o „italské" zbožnosti, tolik jest jisto, že jest v ní mnoho víry,

snad dtinsky-naivní, ale pevné, a práv víe pislíbeny zázraky. 2)

Také v tom, co dále MúUer namítá, že totiž podobné zjevy se i na

jiných italských místech vypravují, nevidíme podstatné obtíže.
')

Vedle skuteného zjevení v Lourdech n. p. máme také množství zje-

vení podobných, z ásti pravých, z ásti i fingovaných, to však není

dvodem pravost zjevení lourdského popírati. Nespoívajíli parallelní

tyto zjevy na klamu, a nedají-li se z pirozených píin vysvtliti,

pak teba pi nich zrovna tak jako pi zjevech v dom neapolském

na skutený zázrak souditi.

Shrneme-li všecky svoje dosavadní úvahy, lze nám o vci k o -

nený soud pronésti. Ze tí podivuhodných zjev s krví sv. Januaria

nebylo o dvou, zmn objemu a váhy posud nijakého pravdpodobného

pirozeného výkladu podáno, ano dle dosavadního stavu výzkum teba

souditi, že z platných zákon fysických se vymykají; z rzných po-

kus pirozeného výkladu zkapalnní jest jediný, který z fysikalního

stanoviska je sice absolutn možný, ale celkem nanejvýše nepodobný

pravd. Okolnosti zázraku nevyluují, nýbrž mluví v jeho prospch.

Z té píiny se pidáváme osobn na stranu prof. Sperindea,

Januaria, Cavna a mnoha jiných, a soudíme, že se tu jedná o zázrak,

jehož úelem jest potvrzení víry vbec a zvlášt úcty velikého svtce

a neohroženého mueníka. a jehož jistota jest aspo morální, tedy

téhož druhu, jakého jest jistota vtšiny historických zjev pirozených

i nadpirozených.

M Neapolitanisclie Blutwunder (Aar 1912) str. 248.

«) Jan, 14, 12.

') Isenkrahe sám popisuje v knize své dva takové zjevy: zázrak s krví sv. Alfonsa

v Neapoli a t. zv. zázrak v Pozzuoli.

39*
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Pipoušiíine tedy, že absolutn možnost pirozeného vysvtlení

tu není vylouena. A proto úpln souhlasíme s návrhy prof. Isenkrahe,

aby se znova a s vtší pesností konala ada pozorování a pokusu

k úphiému zjištní stavu vcí. i) Dajíli se všecky jeho návrhy provésti,

jest ovšem otázka. Známo jest, že experimentování s lelikviáem potkává

se s odporem, a sice ne tak u církevních úad (papež Pius X pro-

hlásil svj souhlas s pokusy prof. Sperindea), jako práv u civilních

úad liberální Itálie. ^)

Svt katolický mže vykati výsledk dalších pokus s úplným

klidem. Zázrak, na nmž by víra naše spoívala, s nímž by stála a

padala, to nikdy nebyl a nebude. Naše osobní pesvdení Da základ

dosavadních zkoumání spoívající jest, že píští pozorování nadpirozený

charakter zjevu jenom potvrdí. Pes to však bychom nedoporuovali,

aby se pi apologetické práci a vdecké nebo populární práv na

tento zjev appellovalo.

Má ostatn zjev neapol^ský, nehled ani k otázce nadpirozeného

nebo pirozeného pvodu, i jinak pro apologetu mnohou pounou stránku.

•— Jedná se o zjev, jehož píiny a povaha prese všechno úiilí pí-

rodní vdy posud zstává tajemnou rouškou zahalena. Doba, kdy pí-

rodovda byla považována za královnu vd, vdu par excellence, schopnou

veškery záhady ešiti, ovšem už pominula ; ale pes to ješté nkdy
bývají její výsledky peceovány a v boji proti víe zneužívány. Pro

apologetika jest jist s užitkem, mže li v boji proti nesprávným vý-

stelkm pírodní vdy na to poukázati, že je celá ada fakt, s nimiž

8Í vda ta naprosto neví rady.

A ješt jedna pouná reflexe. Církev posud pi tolika svdectvích

a po tolika pízniv^-ch pokusech nieho ve prospch neapolského zá-

zraku neprohlásila. Je to jist znamení, že tu církev nepostupuje lehko-

vážn, a že lze na její svdectví a její autoritu pevn spolehnouti tam,

kde potvrzuje njaký zázrak autoritativn, tebas ne neomyln.

Tím koníme svj rozbor vysoce zajímavého zjevu, odkazujíce

ty, kdo by zvlášt o podrobnostech konaných pokus lépe se chtli

informovati, na dkladnjší díla v pojednání uvedená.

') o. c, str. 131 nn.

*) Prý bojí se revoluce liJu, kdyby se zázrak neosvdil. U zedná divný dvod!

P. r.

4--
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Z djin msta Loštíc.
VÁCLAV Kubíek. (. d.)

Není pochyby, že kuz Jan Sarkander i fará Mikuláš psobili

horliv ve smyslu biskupa kardinála Ditrichštejna, ale ást obyvatelstva

mstského se vynaykala jejich innosti, následujíc uení luterského,

nejprve skryt v obalu podobojích, potom co nastoupil správu zem
arcikníže Matiáš, ím dál otevenji. Na služby boží vycházeli z msta

ven, zvlášt do Litovle. ^) Jelikož jim v tom od katolík pekáženo,

stžovali si zárove se souvrci z Olomouce, Brna a Hradišt na

obecním snme olomuckém, kdež usneseno, aby tm osobám pi všech

vcech strany náboženství svoboda puštna byla krom kázaní;

v jiném pak aby se jim pod žádným zpsobem žádná pekážka nedala. 2)

Krátce na to prohlásil i arcikníže Matiáš, že nikdo nemá býti stíhán

pro své náboženství a že protestante z královských mst smjí na

služby boží do okolí. Mimo to slíbil, že pi obnov úad v mstech

nebude se init žádného rozdílu co do víry. ^)

Le vzdor usnesení snmovnímu i prohlášení panovníkovu nedostalo

se unovské menšin jinovrné svobody v míe žádoucí ani když si

poznovu stžovali na zemském soudu v Brn roku 1612.*) Do mstské

rady se piinním zemského podkomoí Jana Mošovského z Moravína

nedostal tém žádný nekatolík. S dtmi ke ktu se muselo vyjíždti

z msta prý s nasazením života i zdraví. Pro služby boží nemli kostela

v mst a súastniti se jich pes pole bývalo spojeno s obtížemi, z nichž

neposlední byla, že brány mstské naschvál zavírány v sobotu velmi

asn, v nedh pak otvírány až pozd za dne. Tak si ústy evan-

») Dne 18. února 1602 pohbena v litovelském kostele sv. Marka Estera mydláka

z Unova. — 9. ervna 1609 poktno tamtéž dít ženy, kterou knží unovští (Pfaffen)

byli vyhnali. — 4. listopadu 1G09 poktna dcera Jiímu Brandovi z Unova, po-

nvadž mu v Unov pro jeho náboženství nechtli poktit. Kux, Geschichte der

Stadt Littau 96.

*) Kameníieh, Zemské snmy a sjezdy mor. III. 466. Olomucký snm zde uve-

deny zahájen 16, ervence 1608.

') Kameníeh 1. c. 748.

<) Ke stížnosti podané od evandlických mšanv i pedmšan z Olomouce,

Brna, HradiSt a Uniova pipsáno: >Mlením pominuto. J. M. p. hejtman ne-

ráíil o té suplikaci vdomost míti, jak mezi druhý vešlas. KamemóeJc, 1. c. 506*.
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dlických stav moravákj^ch stžovali unovští jinovrci krátce ped
vypuknutím odboje na Morav. ^)

Za nkolik msíc na to se dostalo konen luterské ásti

mšanstva v Unov kýžené svobody snmovním usnesením ze dne

6. kvtna roku 1619: pien jim totiž farní kostel s farou a školou

i všemi dchody, ^j Spolu naízeno, aby úady královských mst dosud

katolické byly obnoveny a osazeny vhodnými osobami nehled k vy-

znání náboženskému. '^) V Unov to provedeno za týden potom.

Ve stedu po nedli „Exaudi** — svtila se toho roku dne 12. kvtna
— ped veerem pijeli do Unova snmovní komissai krajský hejtman

olomucký pan Albrecht Sedlnický a Václav Bitovský s jednou kom-

panií rejtarv. Sami se ubytovali v dom Balcarovském, vojsko poslali

na noc do Medle. Purkmistrovi a rad naídili, aby se ráno sešli jak

rada tak obec na inku. Když tam druhého dne stáli všichni podle

poruení, vtrhli na námstí rejtai z Medle. Páni komissai s konšeli

vešli vzhru na radnici a oznámili snmovní usnesení, že úad má se

obnovit. Nic nepomohly protesty dosavadní mstské rady, že obnova

smí se dít jen u pítomnosti podkomoího pi ase sv. Vavince a že

nyní byla by proti právu : páni komissai sesadili starý úad a zvolili

nový, jemuž odevzdali klíe od msta i od kostela. Jména nov zvo-

lených jakož i lánky nastávajícího ádu mstského peetl shromáždné

obci se schod radniních mstský písa Matiáš. Potom poslali do

Ujezda pro evandlického knze Melichara, s nímž „pijedouce jeho

do kostela uvedli a kázaní uinno bylo". Zatím „kumpania rejtarv

na inku tak dlouho stáli, až po kázaní bylo, potom hned do kvartýr

svých se odebrali". *)

') Stížnost stav evandlickych strau královských mst 13. prosince 1G18.

Kameníek, 1. c. 515. 402.

*) D'Elvert, Sehriften XXII. 252. V usnesení S9 mluví pi Unov o jednom
koetele ; že mínn kostel farní, vysvitne z dalšího prfibhu.

3) ^nebývajíc te cd nkterých minulých let mezi tmiž osobami úedními ani

jedna osoba náboženství podobojí". D'Elvcrt, 1. c. 251.

*)Po vítzství bt^-lohorském ztratil Unov následkem domnlé úasti na rebelii svobody

královského msta a upadl v poddanství knížete Lichtenštejna, jak o tom bude e na

svém míst. Domáhaje se v letech 1627—1632 pozbytých práv a svobod, vyžádal si

Unov od rozliných páufi >svdomí« ili vysvdení, »že v tej ohavné rebelii vždy

vrni byli« císai. Jeden z pán, Petr Henrich Lichnovský ve svém svdectví

ze dne 20. dubna 1629 popisuje prbh násilné obnovy v Unov ve slova

bore uvedená. Sedmero isvdomí« stran unovské úasti na rebelii v mstském archive

unovském.
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Prvním dsledkem tohoto násilného pevratu ^) bjla zmna
v osob duchovního správce unovské farnosti. Po farái Mikuláši,

jenž umel pi asu Všech svatých roku 1616, následoval od 1. února

píštího léta fará Martin Petrovský. 2) Náboženské pomry
v mst byly však pro katolického knze do lé míry nepíznivý a

nesnadný, že nový správce už pí sv. Václave faru vypovdl „mimo

všechnu nadji a nemaje od mstské rady žádné podstatné píiny a

nedomluviv se o nic takového nejmenšího". Duchovní správu pevzal

prozatím kvardian místního, loni nov obsazeného kláštera iiiinoritského,

Jií Chalanius, naež od 9. listopadu dosazen na žádost Unovských
dosavadní fará šumvaldský Adam Florencius Giss. *) Nový
úad konšelský, jemuž stál v ele luterán Václav Držovský, zastavil

ve farním kostele katolické služby boží, zbavil faráe Adama Gisse dchod,
tak že pobyv po odntí kostela ješt drahný as na fae, byl nucen

odejít konen z msta i z nedostatku výživy i následkem nového

rozkazu zemských koniissa. Faru se správou školy nastoupil dne

14. srpna 1619 luterský pastor z RoJjle, Mikuláš Koukal Rudsk ý

jakožto „nejprvnjšj knz evandlický" v Unov. *)

Psobení nové rady unovské cítilo se pirozen taktéž co nej-

díve v poddaném mst Lo štiích. Dosavadní správce duchovní knz
Matouš Semelius vzdal se nátlakem Unova úadu, ^j Duchovní správy

') Unovšií pozdji, aby se oistili, stále poukazují na to, že pevrat byl proti

jejich vli. V prosb k císai 1629 píší o tom: »My nemajíce o té zrad (totiž

o plánech stav proti císai) dokonce žádné vdomosti ani od J. M. dobré pamti pana

hejtmana ani p. podkomoího sob naped dané, zrádn lidem vojenským odporné stran

postoupeným nenadále pichváceni, mocí a kvaltem z úadu naSich shozeni,

nemoha moci a kvaltu odolati, aspo proti takové moci a kvaltu protestanci jsme uinili*.

') Nejstarší inventá kostelní ve farním arch. unov. p. 161. — as. Mat. mor.

1903. p. 306.

*) Zápis v nejstarší matrice unov. Stran resignace Petrovskéhlo a žádost o nového

faráe ke kard. Ditrichštejnovi viz dopis mstské rady unovské dto. 5. íj oa 1617. Archiv

zemský brnn. B. S . 9275.

*) Vlastnoruní záp's jeho v nejstarší matrice unov.

')V asopise »Brunner Wochenblatt« 1825 p. 205 je lánek o Lošticích, sestavený

jak se zdá na základ pozstalostních poznámek bývalého syndika loštického Wekebroda,

jenž z místního archivu mohl mít o Semeliovi zprávy nyní neznámé. Udává-li tudíž

lánek, že Semelius byl od magistrátu unovského z fary sesazen a že se potom

živil vyuováním školským, muže to býti dobe bernou mincí Popud k promn osoby

faiáovy v Lošticích mohl vycházet ze snmovního usnesení dto 6. kvtna 1619. D^Elvert

Schriften XXII. 252.
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ujal se knz Jan') jistotn co do náboženského vyznání zbarvený

uritji a vyhranný osteji nežli pedchdce, jejž dlouholetá zkušenost

a znalost pomr nauily opatrné shovívavosti a mírnému vystupování

ve vcech víry. Knz Jan si poínal bezohlednji, zvlášt když našel

rádce a spojence v knzi Janu Moravovi.

Jan Morava byl správcem farního kostela v Ivanicích, ^j

Poátkem roku 1618 byl v Lošticích majitelem námstního domu . 115,

k nmuž pikoupil jakožto „spolusoused náš milý" troje hony roli za

Klímovou cestou v cen 95 R. mor. hotových a nedlouho na to —
roku 1620 — šestery honce pole na Bradlci za 35 R. mor. Volnost

náboženství, jež u protestant jevila se tím, že kde mohli uklízeli

posvátné nádoby katolickj-ch služeb božích v tajná místa, pokud se

jim nevidlo zniiti je, s) zjednala si prchod také v Lošticích.

„Pvodem" knze Jana Moravy „zmaena" kostelní monstrance.

Vhodnou záminku k tomu podal asi rozkaz nového krále eského

Bedicha, že kostelní stíbro má být odvedeno k ražení mincí. *)

Též jiné bern mimoádné Loštic neminuly. Tak zejména pí-

spvek k 18.000 zl., jež stavové moravští pinesli v dar novorozenému

princi krále Bedicha jakožto nastávajícímu markrabí moravskému, s)

Bitvou na Bílé hoe ukoneno sice panování Bedichovo, ale

novým plamenem vyšlehla pochode války, jejíž útrapy citeln doléhaly

ne severní Moravu. Už ped výbuchem vzpoury trplo zdejší okolí

bytováním vojska, jež nedbajíc pímých zákaz žilo na útraty lidu.

V Unov b3'tovaly roku 1610 dva praporce pchoty, na nž obec

za dva msíce vydala pes 436 R.^) O Mohelnici píše kardinál

') Jmenuje se poprvé jato svdek pi smlouv svatební dne 9. ervna 1619

íknz Jan N. správce náš*.

') V letech 1609—1622. m-l tam dum v cen 1200 zl., jejž koupil r. 1609 za

hotových 500 zl. a prodal r. 161í. Majitelem druhého domu na rluku zstal až do svého

odchodu z msta Založil v Ivanicích sbor literatsky. I v Lošticích byl v první

polovici XVII. vku literatsky sbor, snad založený od téhož Jana Moravy.

^) Winier, Život cíik. v echách p. 907.

*) Stief, Geschicbte der Stadt Sternberg p. 26. V Ivauicícli se o Janu Moravovi

vykládalo, že zapálil tam farskou stodolu. Kratoclivil, Ivanice p. 234.

^) Ve špiiálních útech mohelnických za rok 1620: »Konigsgab erlegt 1 R. 6 gr.«

a poznovu r. 1621 »Kouigsgab vor Philipi Jacobi erlegt I R. 6 gr.t — malá to ásteka

pí^jpvku obecního.

*) Kameníiek, Píspvky k vojenskému zízení mor. Museum franc. annales 1896

p. 240. V unov. útech mstských zaznamenáno »vydání, co jest tak nákladu ua lid

vojenský zemský, nad kterýmž páni z Tiefcnbachu za nejvyšší naízeni byli a tch dva



z djin msta Loštic. 557

Ditrichštejn roku 1617, že je „skrzevá lid vojenský po ty asy tu

položený nemálo než velice zhubená". ^) V as povstání bylo teprva

zle. Vojsko, jemuž obyejn po nkolik msíc nebyl vyplácen žold,

zjednávalo si pi pochode náhradu na domácím obyvatelstvu lupem a

plenem. V únoru roku 1620 táhlo zdejšími koninami pes Mor.

Tebovou oddlení 4000 kozák k Praze císai Ferdinandovi na pomoc, ^)

Po biiv blohorské rozložilo se v Tebové 5 kompanií dragon,

s nimiž tam kníže Maxm. Lichtenštejn mínil zajati pana Ladislava

Velena ze Žerotína. Také ást pluku Breunerova v polovici bezna

a 200 muž pozdji došlých Sas musilo být vydržováno z obecní

pokladny, což zpsobilo mstu výloh pes 1 1.000 zl.^) Císaské vojsko

sebrané ze všech konin Evropy rozbíhalo se daleko široko a drancovalo

bezohledn. Vojenské bern, ukládané v penzích *) nebo v dávkách

obilí vymáhány neúprosn. Sužování vojenské dostoupilo té míry, že

z bídy a zoufalství hrozilo všeobecné povstání lidu, zvlášt v kraji

olomuekém. (P. d.)

praporce od nedle »laetare« (21. bezna) až do sv. Ducha (30. kvtna) 1610 zde

v mst z velikou obtížností chudých lidí zstávali — penz obecních jakž následující

obzvláštní registra ukazují «.

') Kardinál Ditricbštejn dávaje dto na Kromíži 29. ervence 1617 mstu

Mohelnici výsadu tvrtého trhu výroního, povoluje zárove, »prohlídajíc, kterak jest

tato obec skrzevá lid vojenský po ty asy tu položený nemálo než velice zhubená,

«

aby z každé pší osoby na jarmark nco nesoucí jeden peníz bílý a z prázdné pul

peníze, z naloženého vozu pak místo dosavadního poplatku ^4 groSe od nynjška celý

groš I)ilv a konen z vozu prázdného píil groše vybírali pi branách mstských. Mst.

arch. moheln.

2) V archive kutnohorském jsou mimo z jiných mst o tomto pochodu také zjjrávy

z Litovle a Mor. Tebové. Kameníeh, Zemské snmy II. 528.

') 5 komp. Breunerových leželo v M. Tebové, ve dnech 11— 13. bezna, saský

pluk o 200 mužích bytoval tam od 5. kvtna do 11. srpna. Hotových výloh ítalo si

msto 11.402 zl. Arch. zerask. brnn. B. S . 10.872.

^) R. 1621 muselo vždy 10 poddaných odvádt msín 4 zl. aby sami nemuseli

k vojsku; sbírka trvala ti msíce. D' Elvert, Schriften XXIII. p CCLVI.
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Francisco Ferrer.
BoH Kyselý. ( d.)

Dne 27. prosince 1900 vrátila se Jaquinetová do Paíže a 14. ledna

1901 byla již v Barcelon. Z návodu Ferrerova založila ihned spolek,

jehož pedsedou byl ovšem on sám. Nebylo snadno najíti místnosti pro

školu. „Jesuité a jiné morové ády a osobnosti" kazí prý dílo, kde

mohou. Zatím poala již psobnost její mimo školu. Dne 30. bezna

1901 píše Ferrerovi

:

„Myslím, že bychom zasadili klerikalismu nebezpenou ránu,

kdyby se nám zdailo zmniti den odpoinku a klidu týdenního. Tebas

by vtší díl odpoívajícího lidu nešel v nedli do kostela, pece zstává

den ten na veejnosti „dnem Pán". Jedna škola nespraví tu arci

mnoho, ale nezdá se Vám, že bychom mohli míti v nedli dopoledne

školu, abychom tak protestovali proti mši a kázání ? Ale dle mého

náhledu musilo by to býti opravdu vyuování protináboženské, nikoliv

pouhá zábava, pi emž by se mohl píkladn probrati vždy život n-
kterého muenika volné myšlenky."

Klemencie neznala míry v protiklerikálních projevech, ano, snížila

se i k sprostému ádní na ulici. Vypisuje s radostí, kterak šla mani-

festovat proti klerikalismu ped francouzské vyslanectví 31. bezna 1901

8 12000 dosplých a s 10.000 výrostk ol 14— 15 let, proti nimž

prý šílen si vedlo deset strážník, kteí užili i pušek. Veer téhož

dne pidružila se ke studujícím, kteí pekazili procesí. Bylo prý to

velmi zábivné a „i my jsme se pobavili, když jsme zx každým knzem,
jehož jsme na ulici potkali, poslali ne práv libozvuná epitheta. Já

jsem však také trpla touto manifestací. Ani jsem se necítila, nebo
nikdy, nikdy ješt jsem nezakusila podobného vzteku. S nejvtší chutí

byla bych se vrhla na stráže. Ba i druhého dne byla jsem ješt

krajti rozilena."

Neštítí se ani pochlubiti se, že vykikovala za knžími, spílajíc

jim podvodníku, a že dvma uštdila na potkání rýpanec loktem!!

Taková byla první iditelka Moderní školy. Ale jakmile poal

zasahovati Ferrer, jenž pišel se svým „zuivým a násilnickým" dogma-

tismem, dostala duše a jediná pedagogicky vzdlaná síla Moderní školy

vyhazov. Ferrer ji dovedl vštípiti mnohý svj zhoubný náhled, avšak

zotroiti jí nemohl. Již v ervenci 1902 musila se vzdáti ízeni školy
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a téhož msíce 1903 opustila ji nadobro i jako profesorka. Aqo, v letáku

„Socialismus ve škole" a v listech pedagogických postavila se ástené
i proti dilu Ferrerovu.

VI. Uebnice v Moderní škole.

Ráz a cíl Moderní školy Ferrerovy vysvítá nejlépe z uebnic,

jichž se v ní užívalo. Schválení dosáhly arci jen ty, z nichž byly vj-

mýtny všeliké pedsudky náboženské i jinaké. Hlavní heslo vyznaena

jest v listu „Boletin dla Escuela moderna" a (o ve lánku

o vzájemném pomru Církve a státu. „Rozluku obou autorit rovn
nenávidných? Nikoliv, ale teba obé odstraniti!''

William Heaford, jeden z prvních velebitel Ferrerových, chválí

slabiká Moderní školy, jako „obrázkovou uebnici iheorie evoluní,

v níž se podávají v malých dávkách základové vdy materialistické." —
„Naši pedkové byli postupn: prabuky, jádra a blány, tká a pletivo

prvok, ervi, neobratlovci, ryby a obojživelníci, klokani a opice."

Druhou ítankou byla fantastická pohádka : „Píhody Nonovy"
Jana Gravea v peklade Anselma Lorenza. Autor i pekladatel jsou

vyslovení anarchisté.

editelství Školy moderní (podpis F. F. G. = Francisco Ferrer

Guardia) doporuuje nové vydání knihy velmi vele. Po tíletém užívání

jsou prý výsledky takové, že pekonaly všecko oekávání. Za vedení

uitel vpraví se dtem hrav názor, že mže existovati íše svobody,

v níž všecko dýše pokojem a štstím, íše zhola rozdílná od této íše

ovládané penzi, v níž žijeme, kdež však všecko pí bojem a neštstím,

k nmuž vedou nesrovnalosti sociální.

Nono jest devítiletý synek dlníka. Usne jedné noci s myšlenkou

na pohádkovou knížku, již mu rodie slíbili. A ve spánku prosní pe-

rozkošnou pohádku. Vidí se na kvetoucí luin, kde se uí od rzných
drobných živoich, až dorazí do íše „Autonomie''*, v níž s hochy

a dívkami sob rovnými žije jako v ráji. Nelze tam vypátrati, kterak

se vše tvoí, ale jisto, že dar pírody i lidského umní je tam nad-

bytek. Jsou tam paláce s moderním pepychem, svtlo elektrické, až

po iditelné vzducholod. Není ádu jiného, le zákon lásky a vše-

stranné vzájemnosti. Ale posléze potká Nona neštstí: Monadio, král

íše Argyrokracie uchvátí ho a penese do kraje svého nehostinného.

Je to zem všeho zla, bezpráví a tyranie. Nono vzpomíná na íši blah.i,

pouuje o ní prostý lid, vzbudí podezení a jest uvznn. Z íše bia-
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ženosti dostaví se deputace, pozstávající z dtí a vepe (!) a za pi-

spní jiných zvíat unesou jej ve vzducholedi . , . Hoch se probouzí

v nárui matin.
Tof kniha „skvostné pedagogické síly a ist vdeckého nátru."

Celá vda pozstává však z nkolika pírodopisných výkladu, které

podává pan Botanico dtem íše Autononaie. Jest to íše irých ne-

možností, v níž zázrak adí se k zázraku, a nejlepší stránkou její asi

jest, že Lorenzo, jenž by pokládal za osobní urážku každou zmínku

o Bjhu Stvoiteli a život vném, dí urit svým sedmi až devítiletým

školákm: „Ach, milé dti Moderní školy! Autonomie dosud není, ale

bude. Spisovatel Juan Grave dvuje v lovka, pedpovídá íši blaha

jako logický dsledek lidské dvry v pírodu a nemže se kla-

mati!" Ejhle, dogma Moderní školy! Neomylnost Graveoval

Kení-li v knize práv mnoho vdy, oplývá za to anarchismem.

Je to hymnus proti práci. V Autonomii kupí se tajemství na tajemství.

Nikdo neví, odkud se bere radost a blaženost, když nelze tam spatiti

lidí pracujících. Staí cítiti vzájemnou lásku k bližnímu a všecko ostatní

jest jako na pidanou. Popis kraje plutokratického jest kousavá ironie

proti kapitálu, autorit, vojsku a veejnému právu. Na titulním listu

knihy vidti šest postav v uniformách vojenských nebo úednických

s obliejem dravé zve. A v knize jest makavé pouení, kterak v íši

Argyrokracie mní synové dlnití a rolnití, jakmile se octnou ve

stejnokroji vojenském, tvánost svou v podobu lítých ps. Výše po-

stavení vojáci, dstojníci, pijímají podobu vlk, tygr, šakal. Hyenám
se rovnají mnozí lenové argyrokratického parlamentu, kteí ochotn

pozbavují krvelaného svého krále Monadia všech nepátel . . .

V tom pece nevzí pouhý laicismus, n3''brž irý anarchismus

vštpovaný útlým srdcím dtským, aby se jim stal druhou pirozeností.

Co se týká styk dtí s rodii, uí kniha pímo vzpoue proti

rodim, anarchismus vnáší se do rodiny. Ferrer, jenž vyddil své

dti, jenž je opustil a tém vyhnal matku jejich, rozšioval ve škole

asi takové zásady: „Rodie užívají v^^^prasku u neposlušn^^ch dtí asto

proto, že jest pohodlnjší vzíti hl než podati rozumný dvod svého

poínáni. Jisto, že asto nemají k tomu jiného práva, le, které jim

dává pevaha silnjšího. Rodie jsou píliš navyklí na poslušnost bez

odmluvy, které od dtí svých požadují . . . Kdož ví, zdali si kdo

z dtí, které toto tou, vzpomene, až doroste, na vci, které se mu
zdály nejvýš nespravedlivými u rodi a nenapíše podobnou knížku

svdící rodim, a-li neuzná úelnjším vyložiti jim to pímo!"
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Ubohé dti, které používaly uebnice, jež molila vrhati stín na

rodie ! Pak arci smly s klidem škrtnouti tvrté pikázání.

Tetí ítanka luá název: „Patriotismo y colonización'^

(191 stran) a brojí již zetelnji slovem i obrazem proti vlasti a politice

kolonisaní. Pozstává ze 67 lánk a osmi stránkových obraz, které

jsou makavou výzvou proti vlasti, vojsku a Církvi.

První obraz „Jediná hranice" uí, že mají zmizeti hranics íší a

národ, pede vším ale vše, co dlí mšáka od dlníka. Na druhém

dává Pius IX. nkolika vojákm rozkaz k zapálení íma. „Kapi'ál

pod ochranou branné moci" pedstavuje tlustého bicháe v koáe a

policii bijící do dlník. „Vstup novák do kasáren" a poblíž na-

foukaný bohá sedící na kup mch s penzi, který je pohrdavé po-

zoruje. „Krásy války" — hromada mrtvol. „Jak se kolonisuje*' —
voják držící prapor se znakem smrti šlape po mrtvých domorodcích.

„Obti kléru a militarismu" — lid kleící ped nadutým knzem a

zpupným generálem a žebrající o sousto. Poslední „Beránek a vlci"^

pedstavuje opt knze a vojáky, ped nimiž krí se ubožák z lidu

venkovského. Podobného rázu jsou menší obrázky v textu. lánky
jsou vybrány ze spis obsahu proticírkevního a protivlasteneckého.

lánek první na piklad odpovídá na otázku : Na tolik národ
v Evrop, když jest jediné plém lidské? Jest to peklad z knihy

Bouchera de Perthes „Hommes et choses" (Lidé a vci.). Cty-
svazkorá kniha archaeologa francouzského vyšla již r. 1851. Pessi-

mismus autorv vrcholí v zásad : Všichni národové jsou zlí, a není

jim pomoci. Nehledí-li si pokroku, trpí-li bídu a hlad, spjí nutn
k další opuštnosti a otuplosti. Kterak tomu zabrániti ? Návod podává

osmiletým žákm antimilitarista Hervé v jiném lánku: „Kdysi

vnucoval se lidem štít a kopí, luišt a šípy, dnes vám podají pušku

s bodákem. Ale vy se zbraní tch ani prstem netknte — ani za zlato

a stíbro, ani za prosby a hrozby 1 Pošlou na vás etníky; a pošlou.

Vsadí vás do vzení ; nech vsadí ! Potáhnou vás k soudm ; budiž

:

Kdyby vás pokládali za spiklence nebo zbablce, neberte pušky

!

Budou- li ukazovati na nepítele, jenž napadá vlast, a ji napadne I

Budou li ukazovati na podvrácený trn i stolici presidentovu, co jest

vám do takového haraburdí? Není vlasti, kde se ubírá nebo odpírá

chleba. Podá-li vám ho cizina, bude vaší otinou. Opakuji znova,

necht pušek, a mluví se vám cokoliv. A kdyby vaši raandarinové

kieli a vám spílali, a se uvou a ukií. Složte jim prokleté nástroje

vraždy k nohám a rcete: Nechci vavín, chci radji zelí a jdu je
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pstovat; tší-li pány dstojníky bitka, a se pobijí mezi seb^u Svj
podílek slávy rád jim ponechám — a podrží si ji celou a nech

píšt nepíší se djiny rek na kži národ. Kopí pánm, pluh dl-

níkm — ale nech ueskíží se obé, nebo rádlo rozdrtí kopí i ruku,

která jím vládne. Amen."

I z umírnného filosofa Jul. Simona vybrány vty. („Neho-

rujte pro prapor; není to nic, leda ti metry sukna navšeného na hl."

Z díla jeho o reform vyuování (La reform de 1' enseignement 1874)

vybráno arci jen to, co se do rámce Moderní školy hodilo. Starý

Voltaire také znan pispl svým cynickým výsmchem k oboha-

cení tetí ítanky. Z novjších uvádíme vty, jimž uila se mládež na-

zpamt: „Neztratí se vru nic, sesmšní-li se vlast a láska k ní.

Lze-li válku ospravedlniti, mže to býti pouze válka sociální. Boje

mezi tídami, v nichž jsou krajní rozdíly, jsou logitjší nežli války

mezi národy. Jakmile se válka prohlásí, ped prvním výstelem z dl,

oznamte stávku vojenskou, nebo ješt lépe, organisujte ji tajn ihned

!

(Enrique Fevre 1892.) V tchto slovech tkví zrnko zaseté í-

tankou r. 1904, které pi vzbouení r. 1909 mlo pinésti ovoce.

Kdo má právo na majetek? Kdo má právo trestní? Právo po-

roueti? — Svdomí nám odpovídá, že základem majetku jest lup, klam

a pcdvod pod názvem „obchodu a prmyslu". Svdomí nás pouuje,

že právo a zákony, tito upíi žíznící po krvi chud^^ch a bídných,

lízají nohy mocn3'^ch. Svdomí naše nemže pipustiti, aby si kdosi

osvojil moc, jíž vyrušuje nás z klidného žití a žene nás do války na

vraždní jiných. (Henry Bauer 1896.)

Liberálové a republikáni, klerikálové a realisté, vojáci despotismu

i svobody, i všichni prohlašují patriotismus za nejsvtjší a nejvyšší

cit, ped nímž všecky ostatní mizí. A tak všeliké krásné rozpjetí duší,

.sladká rozkoš srdcí, milé vzrušení lásk}'^, všecky tyto isté, nevypra-

vitelné radosti, tato vda citu, jíž rozkvétají nejlíbeznjší schopnost

bytí lidského, jež povznáší duši do nejvyšších oblastí umní a poesie,

toto vše musí ustoupiti a ponechati volné pole hloupé, brutální fikci,

která sluje — vlast. (Hec tor Morel.)

Pomj^slím-li na všecko zlo, které jsem kdy vidl a zažil, jež

pochodí z národnostní zášti, chápu, že spoívá to vše na hrubé lži —
lásce k vlasti! (Tolstoj.)

Bereme národm, které míníme vzdlati, jejich pokoj, a co jim

dáváme místo nho ? Nepravosti, kterých neznali, choutky, jichž nemli,

s. jho, bez nhož by se velmi dobe minnii. (Eaulin.)



Francisco Ferrer. 563

Co uinilo Španlsko ze svých kolonií? Nic víc a nic mén,

než pole vraždy a loupeže, tedy práv totéž, co by uinil národ divoký

s územím vydaným jeho vzteklosti. Statný a nešastný národ španlský

jest rozežrán dvma vedy, klerikalismem a militarismem. Knz dusí

každý rozmach rozumu ve svých ovekách a voják utlumí každé

vzepení vle ve stádci, které dostane do moci. Kubánci mli civilisace

již dávno až nad hlavu, ale Španlsko, nebo alespo jeho generálové

i klérus, byli jiného náhledu a snažili se je pesvditi puškami a

kanóny, že není civilisace španlské ješt dosti. Zárove pak namlouvali

nešastnému národu španlskému, jehož mládež posílali na jatky ku-

bánské, že jest v zájmu cti a slávy národní, zachovati vlasti ráj,

odkudž erpalo vojsko i biskupové své poklady a hodnosti.

(Bradaman te.) (.P- d.)
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A. Vrzal:

ndbožensko-mravní otdzk^ v krásném

písemnictví ruském.
Referuje A. Vrzal. (. d.)

Praotcem tchto šablonovitých hrdin-raznoSinc jest Molotov,

hrdina dvou novell Nikolaje Ger. Pomj alo vsk ého (1835—63):

„Mšanské štstí" a „Molotov" (ob 1861), chudý mladík, jenž

pomalouku houževnatou prací zajišuje si blahobyt i domácí „rašá(íké

štstí", jemuž, jakož i raírrému liberalismu hrdinovu, P. se jizliv

posmívá Autor uznává, že surová bezcitnost, a níž se zachoval tento

povahou silný a duchem vynikající mladík k prosté, milující ho Lenoce,

je zcela v poádku vcí, protože slabé povahy, sejdou-li se se silnj-

šími, jsou odsouzeny obtovati se a hynouti. Je to morálka dravc
v lidských pomrech, ale taková bezcitnost v život lidském psobí

odporn. Táž bezcitnost hrdiny k milované dívce biuje se spisovateli

šedesátých let jako hrubé ukojení smyalnosti, je-li hrdina autorovi ne-

sympathický, kdežto se omlouvá, je-li hrdina pokrokový, jenž bezcitností

projevuje jen svou duševní povýšenost.

Pece však Pomjalovskij ml tolik umleckého citu, že jeho

„myslící" raznoinec není nechutným vtlením všech pedností, ba

v nedokoneném rom. „Obanský satek" chtl P. v pravém svtle

postaviti špinavou prostopášnost zdánliv pokrokových lidi. Nejvíce se

proslavil P. „Kresbami bursy" (semináe), kdež — ponkud ki-

klav — ale s velou sympathií k nešastným dtem nakreslil ne-

dostatky vychování svého asu, kazící dobré zárodky dtské duše.

Na velkého radikála si hraje hrdina novelly V as. AI. Slep-

cova (1836—78) „Trudnoje vremja" (1865) Rjazanov, jenž bez

pozvání pijev na statek svého pítele, bývalého radikála, hrub se

vysmívá jeho snaze, smíiti liberální frase s pronásledováním malých

pestupk mužík, nií jeho domácí štstí, což je Slepcovu jen pro-

jevem duševní pednosti pokrokového hrdiny, jemuž je vše dovoleno.

Lepší jsou drobné kresby Slepcova ze života selského.

Nejúplnjším zástupcem ideál šede.íát3''ch let je Svtlov, hrdina

románu Innok. V. Federova-Omulevského (1836—83) „Krok
za krokem" (1865). Svtlov pedlal celý radikální program: je tu

roztržka s vlastní rodinou, únos cizí ženy jménem idey, veejné sou-

ložnictví s mladou dívkou, ozbrojené spiknutí a pcd.

/
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Podobn radikáln šablonovit nakresleni hrdinové dvou publi-

cistických, umlecky zcela nezdailých román Dan. L. Mordovceva
(1830—1905) „Noví lidé" (1867) a zvlášt oblíbeného „Znamení
doby" (1868), nad nž daleko pedí historické romány a novelly

téhož autora, k nimž látku erpal zvlášt z doby samozvanc, z hrdin-

ských djin své otiny Ukrajiny a z povstání kozákv.

Kdežto však hrdinové jmenovaných román slaví vítzství v boji

mezi starým i novým názorem svtovým a jsou plni hrdého vdomí,

že nastává doba svtlého života, noví „myslící realisté" jiných spiso-

vatel radikálního táboru jsou naplnni beznadjným pessimismem, a

autoi jejich snaží se vzbuditi u tená soustrast s jejich osudem.

Morální pednosti spisovatelé pipisují ovšem novým lidem, ale pednosti

tyto, duševní šlechetnost a nezištnost, pinášeji jim jen trnové koruny

v boji 8 bezcitným starým pokolením. Nejpopulárnjším ze spisovatel

tohoto druhu jest Alexander K. Š ell er-Michajlo v (1838—1900),

autor nesetných napínavých román, v nichž jest málo realistických

tah prese všecku snahu autorovu, aby byl „stízlivým realistou". Šeller

pocházel ze stední tídy mstské, kde uzrál plebejský ideal neustálé

práce, houževnaté energie v dosažení vyteného cíle a prostota v ži-

vot. I oslavuje nám ve svých románech, jejichž dj se odehrává ponejvíce

v Petrohrad, hrdinu-raznoince, muže práce, který již od dtství se

vyznamenává všemi ctnostmi a vysokými pednostmi ducha, i jest pln

vznešeného zápalu, již v desátém roce projevuje neobyejný rozum,

obšírné vdomosti a vznešené obanské city (srv. „Život Supova")
vyniká výmluvností, silou tlesnou a ovšem snadno okouzluje srdce

nových ženských, toužících po svtle, po samostatném život, a proti

nmu staví zástupce vznešené spolenosti, zahálivé, marnotratné naduté

prostopášníky. Píze svou Seller vnuje lidem práce, „mšanských

ctností", nemilosrdn odhaluje neesti urozenc dle tla. Vbec u Sellera

opakuje se neustále týž sujet, zápas princip dobra i zla. Dobro jest

u nho vždy totožné s liberálním, pokrokovým smýšlením, a vrné

sloužení pokrokovým ideálm pivádí za sebou všemožná pronásledování,

— kdežto štstí, bohatství a moc bývá u nho ponejvíce údlem

mravních mrzák. Statky svta jsou ovšem nkdy pístupny i lidem

pokrokovým, ale pod podmínkou, že zradí ideály svého mládí, zaež

ztrácejí syrapathie autorovy i náklonnost dívky, již milovali v mládí

a jež se od nich odvrací, jakmile zradili ideály své.

Hrdinové Šellerovi nejsou živí lidé, nýbrž illustrace pedsevzaté

idey, není v nich psychologické pravdy. Seller neznal zvláštností

Hlídka. *0
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tídy, již kreslil, zvlášt vyšších kruh ; nesouhlas citv a jazyka osob

s jejich vkem i spoleenským postavením jeví se u nho napoád.

Svými ideálními typy chtl mládež vychovávati, ale tenái vidli

v nich — panáky, již je nutili k úsmvu. Lépe psobil S. na tenáe

svým poctivým názorem na rodinu, v níž se mají mravn
vyvíjeti píští tlesní i duchovní pracovníci. Eodina má býti svatyní,

založenou na vytrvalé vzájemné lásce manžel, jež je nemyslitelná pi

oné profanaci první lásky, první prostopášnosti —
,

jež z pravidla

pedchází siíatku, který by ml býti korunou „naší první lásky"

(název povídky), jediné, isté lásky. Mimo to v dob, kdy cynicky se

hlásalo, že „soukromá mravnost je — hloupost, .že dležitá pouze

veliká spoleenská innost", že teba „hímati jenom na cizí nepravosti",

S. v rom. „Nad strží" tvrdí, že lovk „pro všeobecné blaho
povinen stopovati vlastní mravnost, každý svj krok,

kaž dý svj in . .
."

Sentimentáln kreslili stízlivé realisty dle receptu a tendencí

Pisareva Pavel VI. Zasodimskij (1843—1912), jenž více se pro-

slavil „Kronikou vsi Smurina" (1874) a povídkami pro dti —
a Nik. Fed. Bažin (* 1843), jehož nezdailí, ideáln naladní hrdi-

nové trpí v život pouze proto, že vrn slouží ideálm svého mládí,

svým theoretický^m názorm, zapomínajíce na svj hmotný prospch.

„Nové lidi" šedesátých let, nešastné slabochy s dobrými úmysly,

zklamavší se ve svých silách, tendenn idealisoval pokrokov}' publicista

i feuilletonista Konst. M. Stauukovi (1843—1903) v etných

románech, uveejnných v radikálním Dle, jako „Bez východu"
(1873), „Dva brati" (1880), „Prohlube" (188 í), dále v mírn
liberálním Vstníku Evropy („První kroky"1891), v radikálním

Ruském Bogatstvu („Zrecy", 1897) a j. JestHže své idealisty,

jež pemáhal život a odnášel}'^ nové proudy, kreslil neobyejn mkce,
nešetil barev k usvdení nenávidných praktických lidí, módních

hrdin doby, karrieristv, již pehlušili hlas svého svdomí a tebas

pes mrtvoly dosahují cíle svého, hlásajíce solidní formuli, že ,.naše

doba není dobou velkých úkol", nýbrž „drobných dl", drobné kulturní

práce ve prospch bližního. Stauukovi s nevolí strhoval zdánlivou

slavozái s hlav takovjí^ch módních hrdin sedmdesátých let. Ale pubh-

cistické zbarvení tchto román, tendenní osvtlení mnohých zjev,

nehluboká kresba charakter jest na ujmu umlecké jejich ceny.

Avšak tžišt literárních zásluh Staiíukoviových spoívá v jeho

„námonických povídkách" uveejnných od r. 1886. v mírn
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liberálních asopisech, podávajících s vysokou objektivní uraleckosti

adu zajímavých typv i jasný obraz života nánooník na válených

lodích v minulé dob ped reformou, atmosféry písnosti, pecházející

až k ukrutnosti. St. sám znal ze zkušenosti radosti a hokosti ná-

moník, náruživ milujících moe. Na prvním míst v ad jeho

námonických typ stojí opory starého poádku života, „hrozní" a „ne-

pokojní" admiráli, živé vtlení spasitelné náelnické písnosti, lidé,

pracující pro zachování „pvabu strachu a tepetu" ve vší plnosti,

fanatikové služby, jaké vychovávala doba ped reformou. St. neidealisuje

jejich stinných stránek, ale rád zastavuje se na svtlých stránkách

tchto „dtí moe", chválí jejich ctnosti, zmužilost i v onch okamžicích,

na nichž závisí zachránní se nebo zahynutí jich samých i všeho

mužstva [„^Hrozný den"), jejich otužilost, ušlechtilá hnutí srdce,

nezištnost, pro nž mnoho hích lze odpustiti námoníkm starého

skladu ; za to dává jim pednost ped dstojníky nové formace s jejich

podlízavostí, karrierismem. Se zvlášt nžnou láskou kreslí St. sym-

pathické typy prostých námoník, tklivé výjevy, jak zbožn vítají

vánoní nebo velikononí svátky na moi daleko od vlasti, což dýše

nenapodobitelnou pravdivostí. Takové pvabné povídky, jako jsou

„Maksimka", „Chvu", „Mezi svými", „Hrozný den"
„lovk za palubou" a pod. pro svou lidumilnou tendenci a

úchvatný obsah pekají rzné spoleenské romány Sellera, Zasodimského,

Bažina i St. samého.

2. mích. 3evgr. Saltskov-Šedrin (1826—89).

Vidli jsme, že noví lidé, myslící realisté šedesátých let, odha-

zovali nábožensko-mravní zásady jako zbytené haraburdí, zavrhovali

nejen nadpirozený pvod mravního zákona, zbavujíce lovka mravní

uzdy, vložené na náboženstvím, nýbrž pohrdali též svdomím, v nmž,
a ne v rozumu, jak myslili, koení pirozené pedstavy o povinnosti.

Kam taková, pouze na rozumu založená mravnost vedla, pozd poznali

mnozí z nových lidí, zhrozivše se mravní nevázanosti mládeže, v níž

86 zatemnilo svdomí, pozbylo citlivosti, a jak se zdálo, spalo. I bylo

teba vyburcovati k otázkám dobra i zla, probuditi svdomí, což

bylo usouzeno nejvtšímu literárnímu talentu šedesátých let, satiriku

M. Saltykovu-Sedrinovi, od let sedmdesátých vdci ruského

radikalismu. Vtšina jeho sbírek belletristicko-publistických nártkv
i feuilleton, vnovaných „zlob dne" a mimoletným zjevm spole-

4d*
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enského života, psaných zvláštním „aisopovským jazykem'', plným

nesrozumitelných narážek, allegorií, zvláštních slvek, jest nyní ne-

srozumitelná, na polozapomenuta. Blesk jeho šprýmovaného humoru

se zakalil, ostí satiry se otupilo, což dkazem, že jeho satira klouzala

asto jen po povrchu pedmt, dotýkala se pouze pomíjejících tah
podízeného ádu. Pes polovici toho, co napsal, ztratilo nyní svj význam.

Gogol byl ovšem též satirik, a jeho hrdinové — Ciikov, Chle-

stakov, Sobakevi — zachovali si dosud svžest; ale smích Gogolv
neobracel se proti živým jednotlivcm, proti nahodilým zvláštnostem

pedvádných osob, proti jednotlivým zloádm, nýbrž vyhledával

jejich hluboké koeny, ležící v základ lidské pirozenosti, v podstat

povahy, vyhledával koeny rozprostranného zla. U Saltykova však

není zdravého, dobrosrdeného, osvžujícího smíchu a za jeho hrubými

karrikaturami není cítiti podklad vlastnosti lidské pirozenosti. Sejmete-li

8 mnohých podobizen S6. jejich vnjší nahodilou formu, oblek, zp-
soby, obraty ei, to, co je dílem minuty, nezbude nic, žádný vnitní

obsah. Taková jest vtšina jeho prací z let šedesátých a první polovice

sedmdesátých, kde S. usvdoval jednotlivé zloády nevolnického práva,

protestoval proti jednotlivým zástupcm rozprostranné úplatnosti a

zkaženosti úednictva, proti všelikému násilí ; ale usvdování tehdejších

zloád, biování zástupc nevolnictví, stídalo se druhdy u nho
8 posmíváním se samému protestujícímu hnutí. Když však v druhé

polovici let sedmdesátých, v dob stagnace a spojených s ní zjev

rozšíil se kruh jeho pozorování, obsah jeho satiry se prohloubil, a

talent jeho rozkvetl, dostoupil svého vrcholu a síly. V dob té napsal

S. nkolik dl, jako románovou kroniku „Páni Golovlevi" (1880),

novellu „Bolnoje msto'' (1879), etné „bajky**, „Meloi žizni",

a dramatickou silou i pipadností analyse vynikající kresby v „Po-

šeclinské stain" (1889), vnované stinným stránkám nevolnictví^

jež svdí, že S. byl vynikající umlec a hluboký psycholog.
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Husv krátký vyklad vír^.
Dr Jan Sedlák.

K velkému výkladu víry pipojil Hus sám výklad menší.
Ale mimo to jest v rukopise vid. dv. 4550 fol. 66b—69b krátký
výklad vyznání apoštolského, na njž již Meník v Rozmanitostech,

uveejuje nkteré kusy z toho rukopisu, upozornil a Husovi jej

pipsal. A myslím, že právem. Písa sice neuvádí tu jména Husova,

a u následujícího „Petis, karisaime" výslovn dí: „Istura tractatum

composuit Mgr Hus pie memorie" a také u jiných traktátv Husa
jmenuje, ale v kodexu je také hojn jiných výpisk z Husa bez

udání autora/) a obsah výkladu je takový, že nasvduje pvodství
Husovu více než výklad menší. 2)

Výklad totiž podává nejprve pojem víry a zdrazuje nutnost

lásky k Bohu, rozeznávaje zpsobem u Husa obvyklým mezi vírou Boha,

vírou Bohu a vírou v Boha. Prost vysvtluje otázky christologické,

upozoruje zvlášt, jak rozumti tem dnm, jež byl Kristus v hrob.
To vykládá Hus astji. Nauka o církvi jest podána úpln tak, jako

ve spisech De sex erroribus, De tribus dubiis, De ecclesia nebo O víe.

Také ve lánku „svatých obcování" jest útok na „prodávání" úastenství

modliteb a utrpení odjinud z Husa známý.

Lze tedy dvodn spisek míti za Husv a vidti v nm nový
doklad, jak peliv mistr Jan hledl vící slovem i písmem pouovati

o pravdách náboženských jazykem mateským.

*

Vi v buoh otce všemohúcieho, stvoitele nebe
i zem.

Vi, t. j. rozumem pivoluji, což ichem neznají, a tak že boha

tlestným okem nevizi, an jest, protož rozumem duše znám, že buoh
jest, a což on die, že pravda jest, a což [pikazuje, že dobré jest],

a že ho nade všecky vci miluji. Víš-li tak a setrváš, tehdy bez

pochybenie spasen budeš. Neb die ten buoh, jemuž a v nhož víš,
že ktoz uví a krstén bude, ten bude spasen. ^)

') Na p. 41a—55b jest celé Husovo De se. erroribus. — '^) Jak na fol. 246b
písa sám svdí (»rescripsi hoc dictum a Mgro Petro de Mladonowicz de Mo-
ravia«), vypisoval si nkteré úryvky ze sborníku Mladenovicova. Snad v tom sborníku

byly samé excerpty z Husa, i nebylo teba udávati jména autorova. — ^) Mar. 16, 16.
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A když dieš „v i v buoh". roztikaj, pravdu-li od sebe mluvíš.

Neb nemiluješ-li jeho nade všecky vci, tehdy jako ábel víš a iekaje

„vi v buoh", lžeš. Neb víš-li v buoh, máš jej srden milovati

i eí i skutkem.

Ví v buoh otcvšémohúeieho [stvoitele] nebe
i zem. Vi, t. j. srdcem držím, že buoh otec jest všmohúcí, tak že což

chce uiniti, to móž uiniti, a tak že stvoil jest nebe i zemi. Protož vi jeho,

jemu i v nho, že on jest otec buoh, jenž jest stvoil nebe i zemi a tak

všecky vci i v nebi i v zemi, jenž sú prve tak nebyly a již sú. /

I v Jezu Krista, syna jeho jediného, pána našeho,

t. j. vi, že Kristus jest jediný syn boží a jediný pán náš, neb jest

pravý buoh a pravý lovk, jenž poat jest Duchem svatým a mocí

Ducha svatého, jenž z nesmierné lásky ráil jest zpsobiti, aby syn

boží poal býti lovkem bez muže v život panny.

Narodil s z Marie panny, jakožto") lovk, jsa bohem

vným. A tak Maria panna lovka poala, pannu ostala, boha lovka
bez porušenie porodila. ^)

Trpl pod ponským Pilátem, t. j. Pilátem z Pontu. Co

od biskupóv, co od knží hannie, plvánie, rúhánie a rvanie i poliko-

vánie a též od starších jerusalemškých mšenóv i od Pilátových i od

Herodových rytieóv, pak ukižován, že na kíž pivrtán, pod korunu

z trnie a hložie spletenu, c) pak s velikú bolestí octem, žluí a myrrú

napájen, kie velikým hlasem umel jest duši pustiv, byl jest mrtev

tlestn do / tetieho dne, pak poheben byl, t. j. tlem v hrob po-

ložen, pak ten as, než jest z mrtvých vstal, [stúpil] do pekel duchem

svým ne darmo, ale aby své vyvolené z vzeuie z moci ábelské

a z temnosti vyvedl. Pak tetí den vstal z mrtvých, t. j. obžil, duši

v tlo navrátiv, a z hrobu mocn vyšel a tak mrtvý s mrtvj-mi

neostal. A rozumj prvý den, totiž od patka od toho asu jak s kíže

sat a v hrob jest položen, druhý plnu sobotu, tetí den noci puol

nedlní, neb i zasáhl svtla sluneného leže v hrob; ale [ne] dne,

jenž s poítá tymescietma [hodinami], jako béme nazývajíc pirozený

den i noc i den spolu. A tak rozumj, když zpievají Cechové

:

Lézal ti dni u hrobe

dal prokláti sob,^)

') bok, ruce, noze ob na spasenie tob. Tuto strofu Hus krátce vykládá v lat.

Postille nedlní z r. 1409 (kod. univ. praž. III B 3 fol. 216b).

o) Psáno : jelikožto. — b) Text: poata, — c) Text: zpletenu.
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ne plné, ale vedle písma svatého. Též [tak] rozumj jeho slovo, kteréž

jest promluvil k mistróm, knžím a zákonnikúm, ka : ^) Pokolenie zlé

a cizoložné divu žádá a divu nebude mu dáno, jediné div Jonáše

proroka. Nebo jako Jonáš / byl jest v biše velryba ti dni a ti noci, 68a

tak bude syn lovka v srdci zem, t. j. v hrob. Aj, tak máš viti,

kterak jest tetí den vstal z mrtvých, vstúpil v nebe, to vzítlestn,

i sedí na pravici boha otce, t. j. nade všechna jiná stvonie blahosla-

venjší v najlepšiech daích božích. Protož kdy dieš „na pravici

boha otce všmohúcieho," nedomnievaj se, by otec buoh ml
ruku pravú tlestnú. Nema, ani Duch sv., jediné Ježíš, syn boží, buoh

[lovk].

Pak „odtud pide" tlestné v den súdný poslední „súdit

živých i mrtvých," t. j. aby súdil živé, jenž sú nynie živi a potom

budu urodiece se živi, i mrtvé, t. j, ty, jenž sú zemeli, A tak že bude

všecky lidi aúditi, svaté k vnému životu v radosti i zlé k vnému
zatracení. «)

Vi v Ducha svatého, tak že vi, že Duch svatý jest

pravý buoh a vím jemu, maje za pravdu, což on die skrze svaté

a mi/luji nade všechny jiné vci. 68b

Cierkev svat obecnú, t, j. vím, že jest jedna cierkev

svatá obecná, to jeden sbor ^) neb hluk všech vyvolených
k vné radosti a že ten sbor jest cho Kristova, kterúž jest z vné
lásky trojice svatá Kristovi oddala. A tu pomni aniž zapomínaj, že

máš viti, že ta cierkev jest nynie, ale ne úpln, ale bude v súdný

den naplnna. A že nemáš v ni viti, neb nenie bohem, ale

jest a bude stvonie, a ponvadž nemáš v nižádné púhé stvonie

viti, jediné v boha, protož také nemáš v cierkev svat viti. A tak

t uí tvá viera, když dieš: ^"^^i cierkev svat" a neiekaj;

„v cierkev svat".
Pak dále „svatých ob c o ván i e", t. j. obecné požívánie z té

viery i z nadje krstu pomocí pod jediným bohem a pánem jednoho

pokrmu chleba tla božieho, jednoho nápoje krvi jeho. Také obcovánie

svatých, že všichni spolu mají dobré skutky, / i oni v nebesiech, jenž gg^

s z našich dobrých skutkov radují a pána boha chvále, i oni v pd-
peklí, jenž spieše budu vysvobozeni, i zde všichni, že sob proti áblu,

proti tlu a svtu pomáhají a spolu táhnu cestu k Kristovi k svému

milému otci a k ddictví. (3, by tomu obcování práv lidé vili! Byli

o) Rubrikátor tu pipsal : Amen. — b) Písa píše: zbo.
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by pilni, aby se hiecbu varovali, a knžie by a zvláše zákonníci «)

úastenství svých modliteb a utrpenie neprodávali, jenž nemají té moci,

aby koho uinili úastná, jedné až buoh ráí uiniti. Protož David

svatý die:') Úastná mé ui, pane, všech tch, kteíž s tebe bojie

a zachovávají pikázánie tvá.

Odpuštnie hicchóv, t. j. vím, že mocí zaslúženie Kristova

té cierkvi svaté konen budu hiechové odpuštni a že zde, ktož jich

s práv bude zde káti, že mu budu odpušeni.

Tla vzkíšeni e, t. j. vím, že kteíž sú umevše z mrtvých /

nevstali, že vstanu v témž tle a vezmu jistu odplatu, každý vedle

svého zaslúženie, jakož jest v svém tle živ byl.

A vný život, totiž vím, že všichni svtí vn budu živi

v blahoslavenství, totiž v plném s bohem v nasycení vuole plné bez

nedostatka. Amen.

') žalm 118, 63: Particeps ego sum omnium timentium te et custodientium

mandata tua.

a) t. j. eholníci.
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Hrvaíské písemnictví za rok 1912.
Podává Alois Koudelka.

„Matica hrvatska", založená r. 1842 a vládnoucí dnes jmním
779.943-81 K r. ., obdaila za loský rok svoje ádné leny tmito

knihami: Dr. A. Bazaly Djinami filosofie III. díl, obsahující d-

jiny filosofie nejnovjší doby ; Isa Kršnjavi-ho pekladem (v prose)

Danteova „Oistce"; Vladimíra Nazora sbírkou básní: „Hrv.

králové", potom dramatickou prací Adély Milinovicové: „Bez

štstí" a pekladem románu D. Merežkovskébo „Petr Veliký" a

výbrem nkolika povídek srbského humoristy a dramatika Brani-
slava Nušice (Prie) a konen „nauno-kniževnim zbornikem"

Hrvatsko Kolo. Pro širší tenástvo je to kniha nejzajímavjší a také

nejobsažnjší, podávajíc krom 5 prací vdeckých 10 prací z krásné

prosy od rzných spisovatel, jakož i nkolik básní. tenáe mimo-

hrvatské nemálo zajímati bude „Kulturní pehled" zabírající pes

50 stránek velkého oktávu. Sta tam uveejnná pod nadpisem „Pregled

hrv. beletristike" iní podklad našeho referátu.

Krásné literatue hrv. se vytýká, že poslední dobou upadá, je to

pravda jen z ásti. Pravda jest, že hrv. písemnictví nemá žádného

dram. kusu, jehož dj by vzat byl ze souasného života spoleenského,

ale dle Andr. Milinovice tím vinna ta okolnost, že v Záhebe (Chor-

vatsku vlastním) není pravého, rozvinutého života spoleenského, že

tam není francouzský „monde", spoleenské elity a aristokracie, takže

i Vojnovié nucen jest utíkati se do Dubrovniku, kde vše to bylo nebo

kde — aspo — látka k tomu se pedpokládá. Co se pak týká po-

vídky a romámu, nemají te Hrvaté také žádného autora, jenž by se

mohl miti s pokojným Novákem a Kozarcem neb odmlevším se

Gjalskim a Leskovarem, za to však mohou se pochlubiti celou adou
mladých a nejmladších, kteí se snaží dobýti si estného místa na

poli tom. V lyrice pak 'hrvatské nyní pozorovati vyvrcholování rytmické

melodie, vytváení pravé umlecké vlohy a vymaování se od nepra-

videlné, po vzoru nár. písn dosud praktikované neumlecké techniky.

Tolik povšechn.

Nejvtšího úspchu na jevišti docílili v r. 1912 Kosor a

Voj no víc. Za to však dkují pedevším reklam. Kosor podal

hrv. publiku ,,Požar Strasti" a doporuením H. Bahra a Przybyszew-
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ského. Dr. Vizner-Livadié, hrv. kritik, prohlašuje K. dramatické umní
za primitivní, t. j. bez ohledu na pedchozí, obvykle konvencionelní

formy a zásady, bez ohledu na umlecký tradionalismus. Než K. kus

jest pravým opakem této uml. zásady. *) V jeho kusu jest vše litera-

tura, „pírody" však jest v nm pouze tolik, kolik spisovateli teba

k té konvenc. liter, šablon. Požár strasti je spor mezi morálkou egoismu

a altruismu, mezi názorem Nietzscheho a Tolstého neboli takzv. „panskou"

a kes. morálkou, a djištm speru toho je — Slavonie a k tomu venkov!

V „P. 8tr," moralistou je strýc Ilarija a (v menší míe) jeho

syn Ilja, kdežto „amoralistou", instinktivním Nietzscheovcera jest Guša

Eigalin a jeho syn Ada. Toho Gušu Rigalina a syna líí Kosor „s pudy

pralovka", t. j. lovka silných pud, jehož se kultura se svými

kesanskými, krotícími methodami ani nedotkla. V pravd však za-

sluhují názvu ne pralidí, nýbrž mravních schátrale, spoleenských

zrdník. Rigalin okradl Ilarije Salice o nkolik brázd zem a jeho

syn Ada zraní nožem a odvlee milou Šaliova syna. Soud vrátí

tomuto vzaté, pošle Adu na práci trestaneckou a pozdji i starého

Rigalina, protože u S. zapálil. Ilja S. bere si svou Rži a starý otec

jeho ze samé „Tolstojovštiny" pozve nepátele Rigaliny na svatbu,

nabídnuv jim sporný pruh zem a mnoho dar. Pozvaní pijdou, ale

ne k uzavení míru, nýbrž aby vyvolali spor a hádku. Ve rvace

z toho vzniklé zardousí se navzájem Ilja a Ada. (Guša Rigalin na

živu-li zstane, neznámo.) Naprosto neodvodnno jest vracení sporné

pdy. Kde se vzala najednou taková „Tolstnjovština" u starého tvrdo-

hlavce Ilarije? O celém dramatu K. lze íci, že vše jest v nm
„nachempfunden"', K. hledí na Slavonii oima žida Roda-Rody a také

ji líí jeho barvami.

Vojnovicv kus „Gospodja sa Suncokretom" jest pozoruhodný

jako práce literárního industrialismu u Hrvat, jako první veliká knižní

spekulace. Kus jest hrvatský toliko jazykem. Obsah (thema) jest inter-

nacionální s patrnou tendencí, by se mohl dávat i na jevištích ne-

hrvatských. Dnešní vtšina obecenstva divad. dlí se na snoby a na

duševnou žebrotu. Nový V. kus snažil se vyhovt obma tm vkusm
— neboli správnji eeno nevkusm. Snobisrau presentuje autor

„monstrehotel", fatální ženu s neestmi Salomy, turistické a opvané
Benátky, mezinárodní aristokratický Kosmopolis, rafinovanost zloinnosti,

vše to v rétorice slavný^ch autorv a la dAnnunzio a Barrs.

') Zásada ta hlásá »Dávrat k pírod* a pohrdání vží > literaturou*.
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Galerii presentován je skandál a obmna souasných detektivních

román, kinematograf krvavý a perversní, variace moderního ženského

upíra a la hrabnka Tarnovská a podobných individuí. Všemu tomu

dán název „Sen letní noci". Básník letí nocí, sní o Venecii. Venecia

promiíuje se v ni, ve fatální zloinku a milenku, a ona, žena beze

jména, nebo je žena minulosti, petvouje se u Wildev estetický

kvt slunenice. Slunenice (suncokret) je tedy symbol zloinu, jež se

stále toí po svtle, za sluncem ! Venecia — zloinka — slunenice.

Sen na každý zpsob neobyejný. Kus „Gospodja sa Suncokretom"

nemá básnických element. První dj nemá souvislosti s druhým, ne-

dostatek ten pozd nahrazuje epické vypravování panino, kazíc efekt

tetího aktu. Druhý akt nese na sob znak pantominy. Jak o všech

V. kusech, tak i o tomto lze íci, že jsou to „obrazy", ale ne ústrojná

fakta. Autor pro detail zapomíná na celek. Zkrátka a dobe tato práce

V. má se k prayé dramat, práci jako operetní potpourri k pravé opee.

V. díve pracoval pouze pro umní, ted pracuje toliko pro peníze.

Krom tchto kus objevily se ješt tyto prviny : Ogrizovicuv
„Banovi Strahinja" a Tucicv „Kroz život". Tucic jest rozený

dramatický talent, ale, jak se zdá, jest píliš spoután byrokratismem

svého života, nemá tudíž píležitosti, by se stýkal jak se patí a sluší

s lidem, pro njž, jak svdí jeho kus „Truli dom", má nejenom po-

rozumní, nýbrž dovede ze všedního jeho života erpati veliký

pathos tragiky.

Ogrizovic jest pedevším malí a socha ženy a výtený znatel

„vn ženského", ehož dkaz podal svou Hasanaginicí.

Grund (Cech) podal frašku „Alaj sa uas nasamarili" (Ti nás,

pi Bohu, osedlali), jíž docílil pkného úspchu.

Lyrika. Milka Pogaiova umí napodobiti lyrickou mluvu^

nauila se nemu z lyr. techniky, ale — jak svdí její „Písn" —
nedovede nic svého, nic nového, pvodního íci.

Paní Ivana Brli-Mažuranicová vydala pod nadpisem

„Slike" sbírku básní, jež jsou ureny pouze užšímu kroužku pátel.

Nkteré z nich psány jsou alegoricky a jazykem dda autorina, veli-

kého Iv. Mažuranice. Jiné opvují krásu jejího kraje. Kdežto mnozí

básníci poínají si jako sochai, lííce pírodní obrazy jako nehybné
zjevy (momentov zachycené obrazy), naše autorka líí postupnou

variaci jednoho a téhož motivu. Na p. tak v básni Jutro líí psobení
svtla kolem vise shnilého lunu

:
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Igra, ti tra voda mlada

I nemiran dah je njen,

Vidim : riekom svietlo tee,

Uz obalu tone sjer.

Trne araac. — Veslo crno

Bije uza vlažni kraj —
Trza amac: trulim rubom
Ovija se zlatan sjaj.

Sivi dan ' se uzdignuo,

Izgorio sveti plam,

I veé niirno struje vod.

Trunc amac crn i sam.

(titrati, chvíti se; trunutí hniti, truli; uhnilý; trzati, trhati sebou;

rub, okraj.)

Autorka je celkem širším kruhm literárním neznámá, a napsala

snad nejlepší (hrv.) povídky pro dti: „Škola a prázdniny", jakož

i „Valjani i nevaljani" (po esku „Hodné a nehodné" totiž dti),

v kteréžto sbírce povídek je též plno skvost krásné poesie dtské.

Pí. Brlic Mažuraniécová miluje dti jako pravá matka a vlast jako

pravá vlastenka. Odtud veliká naivnost, teplota a vroucí pvodnost

její poesie. Kdežto Milka Pogaicova zná pouze erotickou lásku, tato

urozená dáma hrvatská zná toliko lásku mateskou a vlasteneckou.

Kdežto ona zpívá jako muž a „posuje", tato pje bez pózy jako

pravá žena, tato nám praví mnoho, ona v pravd — nic.

Milan Begovic vydal ve sbírce svoje básn napsané v letech

1896— 1911 pod nápisem „Velo" (Pramen). Nejlepší ve sbírce je

cyklus „Boccadoro". Ráz básní ídí se Annunziovým heslem: „In

voluptate ars". Begovic jest epikurovec a hedonista, jest estetikem

v theorii, ale nedaí se mu býti také vždy estetikem v praxi.

Povídka a román. Pomineme-li vydání drobných povídek f Ko-

zarce, po asopisech rozptjHených, kteroužto vdnou práci podniklo

„Društvo hrv. kniževnika", a „Básnické prosy" f Silvija Strahi-
mira Kranjevice, vyšlo v r. 1912 njakých deset knih povídek.

rt a novel od žijících spisovatel.

Marin Bego (rodem ze SpUtu) vydal sbírku novel „S mora".

Jsou to povídky vtšinou svtlé, t. j. povídky, v nichž se líí velko-

mstský život nejenom ze smšné stránky, nýbrž se zjevnou tendencí,

že není teba bráti život co nejvážnji a co nejtrudnji ni tehdy, když

opravdu takovým je, nýbrž co možná nejvíce z lehké a veselé stránky.
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Niko Andrijaševic nehledí také ve svýeh „Povídkách'' už

tak sentimentáln na život a lidi, jak to inil v prvé knize své („Slike

i prie iz neretvanske krajin"). Priba Zlatokrila, Dojilja a Klement

ukazují nám Andrijaševice jako básníka selského života, ale už ne tak

do jeremiad naladného. Po petení knihy nabude tená pesvdení,

že má co initi s nadaným povídkáem, ale že tu a tam pokulhává.

Mnohé totiž vci, jež byl do sbírky pojal, nejsou nic více než

dobré feuilletony.

K nejlepším pracím na poli krásné prosy ve píin celko-

vého a jednotného dojmu teba piísti Milana šenoe „Kvarnerske

pripovijestí". Krom „Katastrofy" s obvyklým popisem tonoucí lodi

jsou všecky ostatní povídky jakoby z jednoho kvádru. U nkterých

jeví se S. lepším vypravovatelem, ježto vtší váhu klade na zosnování

fabule (Roman Kalafata, Historija kapetana, Izgubljeni), v jiných zase

vystupuje více jako rysovatel a malí, spokojuje se s malou osnovou

djovou nebo žádnou (Pjer, Tone i Luka, Karonja). S. je — bychom

tak dli — historik jednoho kraje a jedné toliko generace.

Píbuznou Š. sbírce, a to jak miniaturní kresbou, tak i prostedím,

z nhož vybírá svoje hrdiny a námty, je sbírka povídek Ricarda
Katalinica-Jeretova: „Našim morem i našim krajem." Jsou to

obrázky z ulice, z pímoí, z pastýského a mstského života v n-

kterých brv. pímoských mstech (hlavn Zadru). Rozdíl mezi obma
je ten, že Š. jde více do hloubky (specifikuje karakter svých lidí),

kdežto K. Jeretov spokojuje se s povšechností a obecností.

Do života dlnického lidu uvádjí tenáe ti zcela noví povídkái,

ato:Nikola Vukojevic svými „Sebranými povídkami", R. S. Da-
nevski svými „Povídkami" a A. Kešuc „U Kalu". Pravda, že ten

neb onen brv. spisovatel jak starší, tak najm 7, mladších zašel si pí-

ležitostn pro látku své práce do svta dlnického lidu, nicmén pece

jenom byli jaksi daleci tam toho prostedí. Z naší trojice, pokud bží

o postehovost a zajímavost, prvenství patí V. Vukojeviovi. Pracoval

sám v nkterých továrnách hrvatských, ale ješt více poznal evropský

dlnický proletariát na svých cestách Nmeckem, Francií, Švýcary a

jinde. .Sbírka jeho sebraných povídek svdí, že ml nejenom oi na

svých cestách, ale že dovede také zajímav povdti, co vidl a zkusil.

Dojem celkový není však jednolitý. Krom toho kazí jej nemálo asté

upadání do „pouování" a potom zvláštní strannická roztrpenost sta-

vovská proti druhým stavm.
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Danevski vydal svoje povídky v Chicagu, kdež delší dobu dlí,

dle všeho byl pvodn uitelem v Chorvatsku, sic se o nm nic neví.

Povídky jeho nesou na sob ráz vj^sthovalecké literatury, líí v nich

-život hrvatských vysthovalou za jejich pobytu v Novém svt. Da-

nevski je sociální demokrat proto, že vidl dlnickou bídu, Vukotic

proto, že ji na sob zkusil. Onen dbá formy i fabule, tento se na

to nic neohlíží, nýbrž jen bojuje za svou ideu.

Nešucova sbírka rt vzata ze života kovkop. Vidti však, že

života jejich nezkusil, ný^brž že jenom mezi nimi návštvou pobyl.

Nepopisuje (až na jednu rtu) nikde života havíe „pi práci", nýbrž

jenom jeho život v barácích, v kautin atd.

Pítel zesnulého Ivana Kozarce (Joza Ivakic) vydal tyry jeho

vybrané povídky: Prelac, Sudoperka, Gospojica od „Zelenog drveta"

a Kukavac. Nejlepší z nich je posledn jmenovaná. Celá kniha toí se

kolem ženy, jenom že ty Slavonky, jež K. líí, jsou samé prostitutky,

což pece pravd neodpovídá, jakož i to ne, že by všichni muži byli

„kukavice".

Srgjan Tuci líí ve své sbírce z venkovského života pod

titulem: „Pod biem života" arkadijské pastýe a pastýky (Kad sa

život budí), zlomené srdce díví (Dora), jež neví, co jest msto, voják,

kasárny, a lidi z venkova, kteí neznají ni jménem jedu, kterým

otráven jest život mstsk}^ Jak Kozarac, tak i Tusi jsou na sto hon
od pravdy.

Karakteristickou knihou pro hrvat. literaturu je Dinka Simu-
novice „Tudjinac" (Cizinec). Autor vydal r. 1909 sbírku povídek

pod nápisem: „Mrkodol", jíž se hned presentoval jako vážný a do-

vedný povídká v hrv. literatue. Hned z té sbírky bylo zjevno, že

se pisatel nemíní spokojiti zajímavými a pkn napsanými povídkami

z vesnického života. V „Cizinci" pokusil se Š. podati historii lovka,
jenž, — abychom tak ekli, — ztratil pdu pod nohama; lovka, jenž

se pouhou náhodou odtrhl ode vsi, jenž se na vsi cítí zcela spokojeným,

ale jenž nyje po panském tradicionalním život, lovka slabého, ne-

stálého a chorobn citlivého a vnímavého. Táž otázka zajímala — arci

z jiných hledisk — Kozarce, Nováka, Nehajevljeva, ale tak zpracována

poprvé. S. j.Cizinec" utíká konen do Ameriky, kdež doufá najíti nové

lidi, kteí nevdí nieho o tradicích, kde jsou si všichni rovni (bodej!).

Skoda jenom, že autor ani slvkem se nezmiuje o tom, jak se našemu
hrdinovi tam v tom novém život daí.
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Dr. Milan Kovaevic vydal román „Polomljena krila",

v nmž líí život hrvat. vzdlaných vysthovalou do Ameriky. Dr. Ko-

vaevic jest lékaem v Kjece, jenž nkolik let pobyl v Americe

v Pittsburgu. V dotyném románu líí historií mladého brv, inženýra,

jenž se odebral do Ameriky, by tam nabyl poklad nejen hmotných,

nýbrž i duchovních, aby jimi obohacen mohl se vnovati zkoumání

pírodních poklad v Hrvatsku. Krom toho seznamuje autor tenáe
s osudy jiných vzdlaných brv. vysthovalc, jako lékae Kolice, du-

chovního Bojnarovie, bankée Raslice, žurnalisty Petroviée, — a rozumí

se, že pi tom podává obraz pravého amerického života v dotyných

odvtvích a oborech. Nenechal bez povšimnutí ani politiky. Vším tím

vine se historie lásky vznícené mezi naším inženýrem a Ameriankou
Miss Katherine Petersonovou. Celková tendence románu jest, odvrátiti

inteligenci od sthování se do Ameriky. Po stránce umlecké je to

jeden z lepších román hrvatských.
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František Snopek: Apoštolov slovanští Konstantin-Cyrill a

Methodj, Vzdlávací knihovny katolické sv. LVU. seš. 3—4. Stran

97-158. C. 70 h.

V druhé a závrené této ásti spisu minule tu zmínného p. spis.

vyvrací jiné dv nepravdy Briicknerovy, totiž o ecky písné prý praxi

sv. Methodje in matrimonialibus a o popíraných falsech Wichingovýcli.

V Doslove obírá se konen výtkami Pastrnkovj^mi a Vondrá-
kovými, tedy opt iilolog, kteí pro historicko-dogmatickou stránku
málo smyslu a potebných pedpoklad majíce, podobn jako Briickner,

a daleko mírnjší formou, dogmatických výklad Snopkových, arcif

až nadbyten obšírných použili k tomu, by vývody jeho i jinak, s filo-

logického prý hlediska, uvedli v pochybnost. Situace však — pro dobrou
vli — jest pece jasná : listiny pouují sice o událostech, ale události

odjinud známé vysvtlují zase nejasné nebo pochybné listiny. Polák
Briickner jest filolog politicky zaujatý, druzí dva, a takto nepedpojatí,

nešetí dostaten dogmatickohistorického prostedí, v nmž tato takoka
první akce „slovanské otázky" se odehrávala ; moderní laik mže snad
pokriti rameny nad tmi dogmatickými subtilitami, ale chce-li o nich

psáti, má je znáti a pozná-li je s jejich tehdejšími okolnostmi, musí
také uznati, že to pouhé subtility nebyly, aspo vdcm stran ne.

A dle toho teba pohlížeti na otázku celou.

P. spis. též proti osobnímu ..professorskému" podceování nucen
se ohrazovati, jež u vášnivého tupie svatých apoštol, Briicknera, jest

pochopitelno, a neoprávnno, u jiných, kteí v této otázce práv jako

Briickner u Snopka ledaemu se mohou piuiti, taktéž docela nemístno.

Dr. Franí. Krgštfek : Rozluka církve a státu ve Francii. Vzd-
lávací knihovny katohcké sv. Lil. C. 2 K.

Rozlukový zákon francouzský, pijatý 9. prosince a prohlášený

11. prosince 1905, podán tu v doslovném peklade na str. 57. dd.

Pedeslán struný ale pouný pehled událostí jej pipravivších, od

velké revoluce až k posledním záminkám Combesovc. Nadvláda žido-

zedná v officielním ízení republiky, jak ji p. spis. v obryse vyliuje,

vysvtluje ovšem velmi mnoho, ale ne všeho, nebo píiny jsou hlubší.

Již co do vlády samé nutno míti na pamti, že obecní zízení francouzské

není samosprávné, jako na p. u nás, nýbrž podobn jako v Uhrách

pod pímým vlivem vlády; tuhý tento centralismus usnaduje vlád
mnohý násilný krok, i kdyby obyvatelstvo se mu protivilo. Druhá,

veledležitá píina však je práv v tomto „kdyby" : obyvatelstvo

k tomuto boji nalezeno nepipraveným, nedostateným — náboženské
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uvdomní slabým. Jelikož pak dle známého poekadla k porážce ná-

ležejí vždycky dva, porážka církevního zákonodárství zavinna velikou

mrou také nepíznivými náboženskými pomry u katolíkv, od vládních

biskupv až dol.
P. spis. praví, že „rozluka církve a státu jest vlastn odpadnutí

od Krista a jeho viditelné spolenosti na zemi, od íše Boží jím na zemi

založené, od církve; jest odkesanním lidské spolenosti a výsledkem
nevry, která chce žíti podle svých domyslv a názor, popírá veškeré

zjevení" atd., a chce spisem tímto „varovati náš eský národ ped po-

dobným pokusem, pro njž mnozí horují a jenž by se mohl našemu
malému národu státi osudným". Hledisko toto jest píliš úzké a vdecky
nedostatené. Jest pece rozdíl mezi rozlukou a rozlukou, mezi státy

katolickými a smíšenými, mezi ideálem a skuteností. Ideál stedovký,
kdy „kesanství spojovalo církev a stát nejužší páskou, ob mocnosti

se navzájem pronikaly . . . spory a boje obapolnou smlouvou mezi

obma mocnostmi ke spokojenosti obou konily, vždycky nalezla se

dobrá stední cesta" — tedy ideál ten byl velkolepý, ale skutenost
nebyla tak ržová, jak p. spis. dosti nehistoricky praví. Nikdo vci
znalý si tch pomr tehdejších páti nemže; ta „spokojenost obou"
bývala vru jen jako lucida intervalla, pímí, za kterého se chystaly

nové boje ... a práv djiny francouzské ve vtšin prbhu svého

sotva koho v tom smru nadchnou. Admirandum, non imitandum ; lidé

jsou lidé, jako byli, jen formy jsou jiné.

Ped 2 lety vyšla v Americe kniha Our Slavic Fellow
Citizen s ve dvou svazcích. I. svazek nepeložen, II. peložil do

nminy Štpán Phillipowich, syn známého národohospodáe, pod názvem
Slavische Einwanderung in den Vereinigten Staaten. Knihu sepsala

Emilie Greene Bachová, professorka polit, oekonomie v Americe, jež

jest po matce eského pvodu. Tím lze vysvtliti neobyejnou velost

a hluboké sympatie k amer. Slovanm v knize projevené. Spisovatelka

sdluje ve své knize vše na základ bezprostedních pomcek a píše

o slovanském vysthovalectvu ve Spoj. Státech severoamerických po

stránce djepisné, statistické, hospodáské, sociální a politické.

Proto spis zaslouží u nás dvojnásobné pozornosti. Jednak s hlediska

vysthovalectví vbec, ježto nám nemže býti lhostejno, jaký život

vede celá V12 našeho národa za velkým rybníkem v Americe a jaká

ji oekává budoucnost.

70% všech slovanských vysthovalou tvoí Cechové.

Co je vyhání z vlasti? Touha po zlepšení pomr. Již v letech

1880 bylo v Americe 100.000 ech, již vtšinou v okolí msta Louis

se usadili, kde již ped 30 lety kostel si zbudovali. V Texasu je Cech
na 70.000 a tvoí tam živel významný a vážený, kdežto v Milwaukee
i asopis denn se vydával. Za svobodu otrok bojovalo v bojích 1862
mnoho tisíc Cech.

Mzdy slovanských dlník jsou pomrn ovšem nižší než domácích

amerických dlník, zejména pokud neznají anglického jazyka ; nicmén

Hlídka. 41
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pece daleko pev^yšují mzdy naše — u nás v Evrop. Na p. obyejní
dlníci necvieni mají 2'36 dolar, cviení 5—6 d. denn, obratní dl-
níci ve válcovnách 8, 10, 16 dolarii.

Slovanští dlníci se lehce pizpsobují všem pomrm, zejména
Slováci. Protože jsou skromni v potebách, iní pomrn znané úspory,

jež vtšinou posílají za rodinou do vlasti. Mají-li rodinu ssebou a vtší

úspory, zakupují si pozemky a z dlník stávají se farmái, statkái.

Co se domácího a rodinného života eských pisthovalc týe,

jest pedevším význaa}'^ nedostatek žen. To má mnohé vady pro do-

mácí život. Tím se podporuje nocleháství a peplnní byt — dále

že pomrn znanou ástku dchod vnují spoteb masa a piva a

alkoholu vbec, takže v sídlech echv a slov. vysthovalou vbec
jest nejvíce hospod. asté pitky konívají rvakami, což velmi poško-

zuje dobrou povst Slovan
;

„opilství nepovažuje se u nich za žádnou
neest," praví spisovatelka.

Pisthovalci rychle odkládají svj domácí odv, za njž se stydí,

ale domácnosti vedou stále dle starého zvyku z vlasti.

Milují hudbu a pírodu — kde mohou zizují si zahrádky ped domy.
Všichni slovanští pisthovalci v Americe jsou proniknuti duchem

organisaním (eské spolkaení). Jen v Novém Yorku je 95 místních

eskj^ch spolk s 35.000 len}-. Denník mezi Cechy je 9.

Vtšina list velmi horliv se zajímá o politické dje a události

ve staré vlasti. Vysplá je také organisace náboženská. Odlouení církve

od státu v Americe provedené psobí sice zprvu na pisthovalce divn,

ale náboženské jich horlivosti není to na ujmu. Spíše naopak. Každé
vyznání udržuje si své duchovní, ale také každá národnost. Kostely

jsou mnohdy nádherné a pkné. Vážnost knží trpí ponkud vdomím
jich hmotné odvislosti od vících.

Snah 3^ ,, Volné školy" a socialistické nemají ani u Cech jako

v Americe, v zemi individualismu vbec pražádné pdy a porozumní.
Politické stranictví je u slovanských pistlaovalc málo vyvinuto.

Nejasovjší je závrek knihy, že se Cechové velmi rychle

amerikanisují nejen co do zpsobu života, ale i co do spoleenského

prostedí i co do jazyka a politického pesvdení.
Ponvadž sociální a spoleenský vzestup je ve Spojených Státech

severoamerických jen Amerianu možný, tu ctižádostiví eši odkládají

co nejdíve své domovské jméno, své zpsoby, kroj, jazyk, a tak druhé,

tetí pokolení ztrácí zcela národnostní vdomí i cit svých rodi a jest

jich pvodní národnost pro starou vlast navždy ztracena.
JUDr. Karel Janoušek.

V Beaufortov „Levné illustrované knihovn" (r. XIV) uveejuje
F. J. eetka další své historické novelly a obrázky, dvojí adu, pod

nadpisem „Bí 1 í h u sai'' (u Kolína r. 1757) a „Panská láska",
nadpisem to v obou pípadech podle první povídky zvoleným, jinak

jen v druhém pípad k obsahu povídek ponkud piléhajícím. Tamto
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jsou povídky z války husitské, turecké, pruské, ale i z rokoka, zde

rovnž z rzných dob, ze styk eskopolských v 16. stol. za Anny
Jagiellonky, z poddanství robotního, z pomr právních a soudních

v 16. vku. Jednu z tchto povídek koní p. spis. povzdechem: „Bu
jak bu, Cech je vždycky vinen a Nmcovi se dje kivda"; píšernjší

však jsou vý^jevy líené pod nadpisem „Na spravedlnosti", výjevy

útrpných výslechv a poprav, jak odehrály se kolem, polovice 16. stol.

na práv nymburském.
Nejsou to celkem vru kratochvilné obrázky, by leckterá veselá

píhoda v nich se vyskytovala, a p. spis. o retušování se ani tuze ne-

pokouší, spíše naopak dle zámru svého místy hodn do erná zbarvuje,

tak že dojem stává se až tísnivým. Památka tch dob a pomr, jak
zde vylíeny, není vbec povznášející; tendenní rozdlení svtla a

stínu pak uspokojuje tím mén. Jinak vypravování jest obratné a plynné.

Román „Selský práh" od M. Jahna v Moravskoslezské kro-

nice'* Prombergrov na milostném pomru sedlákova syna ku dcei
chalupijíkov pokouší se zobraziti rozpor mezi obojí tou tídou našeho
venkova. Oba milenci míjí už jen otce, kteí navzájem sebou pohrdají,

nikoliv osobn, nebo se sk^ro ani neznají, nýbrž stavovsky, a oba
síiatku mermom)cí brání, až otec nevstin nehodou pi práci vezme
za své a satek pes nechut sedlákovu k vli dítti lásky se uskutení,

ale jen aby odpor sedlákv a jeho vševládné služky potvrdil, že se

dcera chalupníkova do statku nehodí. Nejde tu o pínos nevstin, nebo
sedlák má jen toho jednoho potomka a statek úpln istý; výstraha

jeho pro pípad nja'^ých nehod v hospodáství jest proto jen záminkou
stavovské nevraživosti, již p. spis. takto tuším pespíliš nadsazuje,

zvlášt když námluvy u „stejnorodé" nevsty se zhatily a samému
sedlákovi se znechutily a on žádané nevsty synovy ani nezná. Pravda,
schází tu matka, již u nevsty zastupuje teta, která nebohé pokaždé
jest útoištm, ale jsouc sama z chalupnic smíliv zakroiti nemže,
totiž dle thematické skorém osnovy spisovatelovy. Není tedy djový
postup, a ze široka a místy tém až rozvlán vypravovaný, bez
vniterných mezer. Soucitná tenáka pak ani zakonením, smrtí utahané
a souchotinami — prý z pein matky sedlákovy — nakažené mladé
selky, nebude asi spokojena. Živel tídního boje, který tu, arci ponkud
jinak než obvykle, má hráti hlavní úlohu, zastoupen také nkterými
vedlejšími podrobnostmi, na p. že domkai odpírají jíti na žovou
práci k sedlákovi, ale jdou k nmu rádi, jakmile si ženu z jejich ady
vzal, nebo že pacholek sedlákv domáhá se u nho jakéhosi zlepšení

a zajištní (kousek pole, komrku na spaní místo stáje). Celkem se

román te velmi pkn. Na str. 160 je po ranní, na 162 strojí se

Tomáš na ranní.

41'
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Rozhled

nábožensky.

O dogmat a život nkolik pkných myšlenek podává ná-

boženský psycholog, jesuita P. Lippert ve Stimmen aus M. Laach

(1913. 8). Dogma jest jednak absolutní, nadsvtový, nadlidský, nad-

asový regulativ pohyblivého, vrtkavého, relativního života nábožen-

ského, kde nejmenší odchylka od onoho pravidla víry kohkrát mohla

vésti a vedla ke zpustošení náboženství, kde dle slov Chestertonových

Církev nucena poínati si naproti odchylkám takovým, z poátku na

pohled nepatrným, jako krotitelka lv (sesvtšující arianismus, mnišský

orientalismus, rozplizlý, fantastický gnosticismus, surový ikonoklasmus

atd.), nechtla-li lovenstvo vydati asné i vné zhoub — jednak

stále živým pramenem náboženského života v pítomnosti a budouc-

nosti, kde osobní poteba, náboženská individuálnost v tom neb onom
dogmat nalézá svoje soustední a oporu, která zvlášt jí vyhovuje,

ji udržuje a oživuje, odkudž také ostatní, tedy celek náboženské bu-

dovy nabývá více svtla a hejivého tepla pro duši. Dogmatický indi-

vidualismus tento zabrauje, by dogmata neztrnula jako neživotná

theorie, nýbrž neustále nový život vlévala do duší, které se jimi

obírají.

Papežská biblická komise vydala 12. ervna t. r. nová, Sv. Otcem

potvrzená rozhodnutí týkající se Skutk Apoštolských a Pa-
storálních List sv. Pavla. Rozhodnutí ona zní: Se zetelem na

všeobecnou církevní tradici sáhající až k nejstarším církevním

spisovatelm a v uvážení dvod vniterných, jež vyplývají z knihy

Skutk Apoštolských samé a z pomr Skutk Apoštolských k tetímu

evangeliu, konen se zetelem na píbuznost a souvislost úvodu obou

knih, teba považovati za jisté, že Skutky Apoštolské jsou sepsány

evangelistou Lukášem.
Kritickými dvody (e, sloh, zpsob podání, jednotný úel a

stejnost nauky) dá se dokázat, že Skutky Apoštolské pocházejí od

jediného autora. Názor novjších kritik, kteí pedpokládají více

autor, postrádá všeho podkladu.

Ony ásti Skutk, kde se užívá první osoby množného ísla,

nejsou dkazem proti jednotnosti a pvodnosti díla, nýbrž s historického

a filologického hlediska jsou spíše dkazy jak pro jednotnost, tak

pvodnost.
Z toho, že dílo koní zmínkou o dvouletém zajetí sv. Pavla

v ím, nelze vyvozovat, že autor napsal druhý díl Skutk Apoštolských,

nyní ztracený, nebo jej napsati zamýšlel, a nelze tudíž sepsaní díla
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klásti delší dobu po ouom ímském zajetí. Spíše lze vším právem

tvrditi, že Lukáš dílo své ukonil, když ae zajetí sv. Pavla chýlilo

ke konci.

Vzhledem na astý a snadný styk sv. Lukáše s prvními a

vynikajícími zakladateli palestinské církve a hlavn s apoštolem národ,

sv. Pavlem, jehož pomocníkem a prvodcem Lukáš byl — vzhledem na

horlivost a opatrnost, s jakou Lukáš svdk se dotazoval a sám

o vcech se pesvdoval — vzhledem na evidentní a asto nápadný

souhlas Skutk Apoštolských s listy sv. Pavla a ostatními vrohodnými

historickými prameny : jest jisto, že Lukáš ml úplné a vrohodné

prameny, že jich též svdomit a vrn použil, tak že dílu jeho

písluší úplná historická vrohodnost.

Obtíže, které se iní, protože Lukáš vypravuje o nadpirozených

událostech, protože dále ei, jež uvádí, podává ve struné form,

z kteréž píiny nkteí je považují za úpln vymyšlené nebo pizp-
sobené okolnostem — protože dále nkterá místa zdánliv odporují

posvátné nebo svtské historii, protože konen nkterá vypravování

zdají se odporovati autoru Skutk Apoštolských neb autorm jiných

posvátných knih: všechny tyto obtíže nejsou toho rázu, že by mohly

historickou autoritu Skutk Apoštolských uvésti v pochybnost nebo

njak ji zmenšit.

O Pastorálních Listech sv. Pavla rozhodnuto:

Vzhledem na tradici všeobecn od nejstarších dob nezmnn
trvající, kteráž je doložena tak rznými starými prameny církevních

djin — nehled na pokusy mnohých bluda, kteí tyto listy bezd-

vodn z potu list sv. Pavla vylouili, protože se s naukou jejich

nesrovnávaly: teba považovati zajisto, že tak zvané Pastorální Listy,

totiž dva listy k Timotheovi a jeden k Titovi, sepsány jsou samým
apoštolem Pavlem a že vždy ku pravým kanonickým listm poítány byly.

Tak zvaná fragraentární hypothesa, kterou nkteí novjší kritici

v rzné form pedkládají tvrdíce, bez jakýchkoli pravdpodobných

dvod neb na základ dvod sob odporujících, že Listy Pastorální

teprve v dob pozdjší ze ztracených list sv. Pavla neb z jejich zlomk
byly neznámými autory sestaveny a znan rozšíeny : tato fragmentární

hypothesa nemže nieho dokázat proti jasnému a úpln pevnému
svdectví tradice.

Námitky, jež se iní pro sloh a e autorovu nebo pro zmínku

o gnostických bludech, jež se líí, jakoby již tehdy v církvi se šíily,

nebo pro stav církevní hierarchie, jež se pedpokládá již jako úpln
vyvinutá : tyto a podobné názory nemohou v nejmenším otásti pe-
svdením o pevné a jisté pravosti List Pastorálních.

Ponvadž historické dvody stejn jako církevní tradice obsažená

v souhlasnj^^ch svdectvích východních a západních Otc, dále neoe-
kávané ukonení Skutk Apoštolských a rzné známky v listech

sv. Pavla psaných v zajetí ímském, hlavn v druhém listu k Timo-

theovi, názor o dvojím ímském zajetí sv. Pavla iní jistým : tu lze
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6 jistotou tvrditi, že Listy Pastorální byly napsány v dcb mezi osvo-

bozením sv. Pavla z jeho prvního zajetí a mezi jeho smrtí.

Zmínná zde již americká bohat illustrovaná The Catholic
Encyklopedia, an internacional Work oí Reference on the Con-
stitution, Doctrine, Disciplin and History of the Catholic Church
15. svazkem, každý pes 800 stran, po 27 m, ukonena (New-York
1907—1913), svazek ukazatele má vyjíti te. Velecenné dílo to jest

mezinárodní nejen jako církevní vci, o nichž jedná, nýbrž i svými
spolupracovníky ze ty svtových eí, anglickými, nmeckými,
francouzskými a vlašsk3'^mi (na p. Palmieri o Ruska). — Francouzi

teprve vydávají ješt obsáhlejší snad Dictionnaire de Theologie
catholique a Dictionnaire apologétique de la Foi catho-
lique, které jsou sice ist francouzské, ale na rozdíl od starší theologie

francouzské, asto jen mnohomluvné a nevcné, vyznamenávají se

ohromnou pílí a ueností. — Ostatn náš Slovník Bohovdný
za okolností (hmotných i vdeckých), jichžto k onm ani zdaleka pi-
rovnati nelze, pokrauje také zdárn a slibuje býti chloubou literatury naší.

*

Studie a texty k náboženským djinám eský^m
hodlá od letošího íjna tvrtletn vydávati Matice Cyrillo-Meihodjská

v Olomouci po sešitech o 150—200 stranách. Redakci povede prof.

Dr. Jan Sedlák z Brna.

Jelikož Matice C. M. od zízení uitelského ústavu neb akademie
upustila, chce nasbíraných penz použiti k tomuto a jinj^m podnikm
literárním.

*

Archiv nejvyššího církevního soudu „Rota" na rozkaz papežv
oteven vdeckému bádání.

Kardinál Vives y Tuto, jehož vlivu se piítaly nábožensko-

reformní dekrety, onemocnl paralysí, a na míst jeho jmenován pro-

prefektem kongregace eholní kard. Cagiano de Azevedo.

Msgru Batiffolovi v Bryselu dovolila kongregace indexu
vydati svá opravená díla, daná na index.

*

íslo 11. Acta Apostolicae Sedis ze dne 7. ervence 1913 uve-

ejuje na prvním míst apoštolskou konstituci o zízení nového
centrálního semináe pro Eím pi lateránské basilice. Seminá
pro Eím bude od nynjška dvojí : malý a velký. Malý seminá, urený"
pro studia gymnasijní, bude umístn v seminái vatikánském. Seminá
velký, urený pro studující filosofie a theologie, bude v nové budov
u Lateránu ; s ním bude spojen seminá Pia IX., kollegium Sv. Ambrože
a Sv. Karla. Kdokoli, pvodem z Itálie, chce býti pipuštn k vyšším
svcením v ím, musí konat studia svá v seminái vatikánském a

lateránském. Vyati jsou z tohoto ustanovení pouze ti, kdo ve zvlášt-

ních kolejích se pipravuji pro missie nebo kteí jsou pijati do kollegia

Capranicova.
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Ustanovení toto jest pouze dalším krokem v reform seminá
theologickýcli, kterou Pius X. energicky a neúnavn provádí. Jak
známo, jest poet diecesí v Itálii, a to hlavn ve stední a jižní, ne-

obyejn veliký. Každé msto skoro má svého biskupa. Každá diecese

mla dosud svj vlastni seminá. Semináe tyto byly zízeny dle usta-

novení koncilu tridentského vtšinou koncem šestnáctého a poátkem
sedmnáctého století. Dosud b^-l klérus velmi etný — tak ministr

Tanucci v Neapoli naídil, že na tisíc obyvatel nesmí býti více než

10 knzi! — Ta bylo nejen dosti kandidát knžství, nýbrž nebylo

ani nesnadno mezi klérem diecese nalézti dosti schopných vyuovacích
sil pro semináe. Rokem 1860 však nastala zmna. Poet alumn se

zmenšil, také ve vyuovacích silách nebylo výbru. Nadanjší knží
radji šli na venkovské fary, než aby v seminái s platem 300— 400 lir

a zaopatením se vnovali výchovu kléru. Následky toho brzy byly

patrný. Nejen co do literárního a theologického vzdlání, nýbrž i vzhledem
na knžského ducha a knžské smýšlení nemohla se mladší generace
srovnati se starším klérem. Myšlenka na centrální semináe vznikla

následkem toho velmi záhy. Hlavní pekážkou byla tu úvaha, co by
se stalo s budovami a fundacemi dosavadních diecesních seminá,
kdyby byly zrušeny. Nebylo pochyby, že by je byl stát ihned zabral.

Také zdály se semináe potebnými k tomu, aby biskup ml pi
pontifikálních funkcích dostatenou assistenci alumn.

Proto diecesní semináe zstávaly a biskupové spokoj ováli se tím,

že nadanjší alumny posílali do Neapole neb do Rima na studie do
rzných tamjších kolejí a seminá.

Pius X, brzy po svém nastoupení vnoval pozornost otázce seminá.
Roku 1907 a 1908 byly vydány normy pro vyuování v semináích,
jak malých, tak velkých. Biskupm se pi tom radilo, by vždy více

jich se slouilo ku zízení spolených seminá.
Všeobecná visitace všech seminá v Itálii provedená v násle-

dujících letech jasn ukázala všechny poteby, nedostatky a pomry
italských seminá. Novou konstitucí „Sapienti consilio'' byly semináe
podízeny kongregaci konsistorní a ustanovena zvláštní komise pro
studium dotyných otázek.

Byla již zízena celá ada takových vistedních neboli krajských
(regionálních) seminá. První byl zízen pro Apulii v Lecce. Toskánsko
má již ti takové semináe a to ve Florencii, v Sien a v Pise, kampanie
má velký seminá se 1 50 chovanci u Neapole ; v Bologni a v Chieti

se semináe tyto staví. V Kalabrii šestnáct biskup se spojilo ku
zízení nového semináe v Catanzaro. Stavba byla dokonena, za vy-
datné pomoci a úasti samého Pia X., v lednu 1912. Letoší papežská
medaille, jež se každoron razívá a na dležitjší události z uplynulého
roku se vztahuje, má na jedné stran práv prelí nového semináe
v Catanzaro.

V Itálii severní jsou diecese vtší a proto dosud necítit tam tou
mrou potebu krajských seminá jako v Itálii stední a jižní.
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V ísle 10. téhož listu vypsán zajímavý literární proces,
který byl projednáván v ímské Rot. asopis Petrus-Blatter,
vycházející v Trevíru, nakl svtského knze Frobergra z modernismu.
Froberger obžaloval redakci listu u biskupského soudu v Trevíru.

Ponvadž celá vc se zdála býti notorickou, nezavedl biskupský soud
formálního procesu, nýbrž odsoudil redakci Petrus-BIátter k odvolání

a k pokut 100 marek pro dobrý úel. Redaktor však se odvolal do

Eíma a Rota prohlásila rozsudek první instance za neplatný. Dvodem
pro neplatnost byla na prvním míst okolnost, že se nestalo právo-

platné pedvolání žalované strany. Biskupský soud ovšem po dvakráte

pedvolal „redakci", ale redakce není morální osobou v právním slova

smyslu, nýbrž bylo teba pedvolat bud hlavního redaktora neb re-

daktora zodpovdného. Druhým dvodem, který Rota uvádí pro zrušení

odsouzení, jest nesprávný pedpoklad biskupského trevírského soudu,

že se jedná o notorické provinní „crimen notorium". Onen lánek
v Petrus-Blatter tvoí pouze „factum notorium", nikoli však „crimen
notorium", ponvadž není vylouena možnost, že redakce jednala

v dobré víe.

V 9. ísle Acta Apoštol icae Sedis teme rozhodnutí kon-

gregace konsistorní, týkající se duchovních ve Francii, kteí kandidují

na poslanectví. Dle rozhodnutí tohoto, kterým jen se znova potvrzuje

dívjší naízení z roku 1906, nesmí žádný knz ucházeti se o posla-

necký mandát beze svolení svého vlastního biskupa, jakož i biskupa

oné diecese, y níž hodlá kandidovat.

Francouzsky" senát pijal zákon, jímž má býti hmotn po-

staráno o neduživé leny zrušených a oloupených eholí.
Loupeživí likvidatoi jsou pozavíráni, likvidován}- majetek eholí vt-
šinou rozkraden. Podprný fond má tedy složen býti z daní všech

kongregací, z 2% píjmu likvidaního, jehož rozpotené úroky r. 1911

inily 1,057.044 fr. a z ásti majetku, jenž kongregacím byl darován,

nyní vsak od dárcv jest požadován zpt
;
jim totiž má býti vráceno

jen tolik, kolik zbude po zajištní výslužného zbylých úd toho kterého

kláštera. Nemocní lenové mají býti ošetováni, pokud možno, ve

svých bývalých budovách klášterních. Trochu se tedy francouzské

barbarství pece stydí!
*

Dne 17. ervence bylo devítistoleté výroí nalezení ve Váhu a

oslavení neporušeného tla jediného slovenského svtce sv.

Blahoslava (Benedikta), zavraždného r. 1012. Devítistoletou pa-

mátku smrti svtcovy opomenuli Slováci oslaviti; ukázali málo smyslu
pro úctu svého slovenského svtce, jak naíkají „Slov. ludové noviny".

Dekretem z 1. ervence t. r. Svatá Stolice pipojila souostroví
Spicberky k apoštolskému vikariátu pro Norsko. Spicberky v po-

sledních letech nabyly znaného významu, nejen následkem stoupající
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návštvy turist, ale hlavn pro neobyejn bohatá uhelná ložiska,

která nyní se poínají ile vykoisovati. Spieberky byly dosud terra

nullius; státy, v jejichž zájmové sfée Spieberky leží, bledí nyní

upravit jejich politické postavení. Na prvním míst stojí tu ovšem

Norsko, jež nejen vysílá na Spieberky nejvíce lovc a dlník, ale

také samojediné udržuje s nimi pravidelné poštovní a lodní spojení.

Zmínným papežským dekretem jsou Spieberky pivtleny ku všeobecné

organisaci církevní.

Vrací s§ Anglie skuten k Éímu? Tof otázka, na niž

hledají správnou odpov nejen v Anglii, nýbrž i v cizin. Potšitelný

návrat angl. benediktin v Caldey (viz Hl. 1913 str. 298) zavdal listu

francouzskému „Croix" píležitost, aby probral náboženské pomry ny-

njší Anglie. Cím více poddává se anglický protestantismus anarchii

ve vrouce svých vrchních pedstavitel, tím snažnji touží skuten
nábožensky cítící anglikáni po spojení s ímem. Fakt, že v Anglii

možno veejn hlásati a vyuovati náboženství katolické, že katolíci

jsou nejen tolerováni, nýbrž i respektováni, jest pekvapujícím pí-
znakem bezdného obratu k Éímu. Ale zjevy, které se množí mezi

leny „Vysoké církve" (High Church) episkopální, jsou ješt pí-
znanjší. Arci staví se proti nim ješt pívrženci strany protirituaiistické

t. zv. „nízkocírkevní" (Low Church party), le marn. Dokazuje to

mimo jiné i odpov, již dal tyto dny arcibiskup v Canterbury osad-

níkm v Thorpe. Tito obrátili se na, aby pouil dle „své nepopiratelné

autority, jež mu nad biskupy a knžími pináleží, jejich faráe, který

jevil pílišný sklon k ímskému ritualismu". Hledali v nm svého

papeže, ale arcibiskup odvtil, že moci takové nemá, zvlášt „když
ve stávající církvi anglikánské jest pemnoho poctivc,
kteí v otázkách církevních jsou naprosto rzných
názor". Takové a podobné výroky iní ovšem ritualisty smlejšími

a píslušníci Vysoké církve stávají se šiiteli katolických náhledv a

obad. Poslední ísla pedního církevního listu „Church Times" do-

poruují exercicie, které tší se v Anglii vždy vtší oblib. Do-
pisovatel listu dí pímo: „Není pochyby, že za krátko stanou se duchovní

cviení anglickým katolíkm (t. j. píslušníkm anglické církve, nikoliv

ímským katolíkm!) ním obvyklým, ne-li pímo potebným pro

život duchovní." Jiný dopisovatel sdluje, že ustavil se výbor z knží
i laikv, aby v pti diecesích zavedl exercicie. A návod hledají

Anglikáni u — sv. Ignáce, jehož kniha jest u nich známa a obdivo-

vána. Jedno z posledních ísel „Church Times" oznamuje již osmero

cviení, 1 pro knze, 2 pro laiky, 5 pro ženy.

Jiný zjev „poímštní" jest „Cathclic League", liga, která

zavádí noveny eucharistické a pobožnosti k Duchu sv. za „katoHckou
církbv anglickou" a doporouí modliti se na každý den v týdni na
úmysly tyto: Viditelná jednota Církve — víra a uctívání Nejsvtjší
Svátosti — duchovní život katol. — obrácení Anglie k víe a životu

katolickému. — Je to cos podobného jako „Apoštolát modlitby".
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Jednota „Catholic Literatue Association" doporuuje náboženské knihy
jako „Pítomnost Pán ve svatostánku", „Modlitby mešní"', „Hledání

pravdy", knihy konvertity Ruvillea atd. Jak daleko jsou v Anglii od

39 lánk, svdí list lorda Halifaxa, jenž obhajuje benediktiny

v Caldey, kteí prý užívali jen svého práva sloužíce mši, což sami

biskupové pro soukromé kaple dovolili. Podotýká, že je teba pi-
pustiti jistou „pružnost" u výkladu pravidel státní církve. Co si dnes

pedstavují anglikánští biskupové mší, již 31. lánek zove „rouhavou

bájí a nebezpenou smyšlenkou" ? Do nedávná hráli si ješt s meta-

forami, nazývajíce mši „obtí na dkaz chvály a vdnosti a znamením
obti Kristovy". Dnes však blíží se kvapn uení katolickému. „Mše
jest obtování Beránka božího, jež konáme, pinášíme a opakujeme
v Eucharistii za sebe i celou Církev." A není to již soukrom, nýbrž

ve veejných chrámech a s etnou písluhou. V den Nanebevstoupení

Pán ohlašují „Church Times" v jediném chrám mši sv. o 5., 8. a

11. hodin. Co do vrouky sluší uvésti ješt další známky sblížení,

jako znovuzavedení modliteb za zemelé, vzkíšení víry v oistec,
který jest výslovn v 39 láncích zavržen jako výmysl nemající

v Písm základu. Nedávno zemel knz a kollega jeho Eev. Russel

(sFather" Russel, jak se dle katolického „Pater" nazývá) mluvil o jeho

píkladné smrti. Zmínil se také o zaopatení, že však nepodal mu
sv. pijímáni jako podává se nemocnému, nelanému „viaticum",

nýbrž jako pijímání velkononí, brzy po plnoci, pokud ješt ani léku

nepožil. Pijímání po našem zvyku a pohební obady šíí se ustavin.
Také po eholnících volají nábožensky uvdomlí anglikáni.

„Jaká by to byla výborná pomoc našim knžím svtským, tito ehol-
níci !" „Kdy dospje církev naše k tomu, aby vzkísila veliké jady
kazatelské?" Není u nás málo tch, kteí touží piblížiti se Eímu
co nejvíce, ale dosud neodhodlávají se pekroiti pehradu, jež nás

dlí" (Rev. Underhill.) A dokládá: „U nás roste stále poet mladých
lidí, kteí opustivše university pimykají se k pedpism katolickým.

Oni kupí kolem sebe nadšené ady stoupenc, mladých Hdí obého

pohlaví, kteí touží zvdti, na em vlastn jsou vzhledem k ímu.
Všichni nesmýšlejí arci jako oni, ale bylo by dkazem ducha zbab-
lého a zaostalého domýšleti se, že stojíme na hranici, za kterou by
poctivý Anglian nesml vstoupiti ..." V Anglii ukazuje víc než kde
jinde vše k tomu, že neleknou se pehradu pekroiti. Tak spchá
mocný, samostatný národ k ímu, zatím co malí, odevšad tísnní pi-
pravují se zasaditi ímu — ránu „smrtelnou" !

V portugalské snmovn odepena položka rozpotu urená
pro indické katolíky, nad nimiž Portugalsko dosud mlo protektorát,

i když byli z vtší ásti poddanými Anglie; tím tedy istý protektorát

ten zrušen.

Obrana pravoslaví v boji se sektástvím vedla se na Rusi
dosud tím, že v disputacích, na schzích, v láncích, brožurách
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usvdovaly se bludy sektá. Malé však úspchy missionáské pi-
vedly k poznání, že nutno pibrati lid k aktivnímu úa-
stenství v boji se šíícím se sekta stvíra. Jako v boji

s epidemickými nemocemi užívá se therapeutických prostedk, jež

hojí nemoce, zárove však užívá se lék profylaktických, ochranných,

jimiž se chorob pedchází, podobn nutno nejen bojovati s kacístvím
již vzniklým, nýbrž i chrániti lid, aby neupadl v kacíství, odstraovati

nevzdlanost a nevdomost jeho v otázkách víry, vštpovati lidu

správné pojmy náboženské, nauiti jej rozumné víe. Za tím úelem
zakládají se kroužky borlitel pravoslaví, rozšiují se mezi lidem Bible,

opatené poznámkami, vysvtlivkami, by lid byl pouován o istém
pravoslaví. „Lid má býti od nynjška ne hostem v církvi, nýbrž má
žíti v církvi jako jedna ze základních sil jejího života.**

*

Sv. synod petrohradský schválil zvláštní komisí vypracované
návrhy nového zízení pro duchovní školy a semináe
v Rusku. Msíník „Russkaja Mysl" vytýká novým návrhm komise,

že vzala si za vzor ády ímsko-katolických semináv a proto prý

nutno návrhy pijímati s nedvrou, ponvadý prý „ímské katolictví

není výrazem pravého kesanství ... a ímsko-katolické semináe
mají za úkol pipravovati dovedné, obratné a bojovné dstojníky
k vyplnní erné armády, jíž v!ádne papež." Zrovna jako by to psaly

naše hrub pokrokové, nevrecké noviny, a tím má se dlati nálada

pro unii ! Semináe prý nejsou, jak chce komise, k tomu, by se

v chovancích vypracoval „pastýský duch, pastýská nálada", jež prý
se vychovávají jen životem, ne školou, nýbrž semináe mají pouze dáti

chovancm bohoslovné vzdlání, zvýšiti úrove všeobecného vzdlání
duchovních. Proto spisovatel lánku P. Rsnicyn pimlouvá se zvlášt
za to, by dosavadní tyrtídní školy duchovní byly zmnny v šesti-

tídní s programem prvních šesti tíd veejných svtských gymnasií.

Speciální bohoslovné vzdlání má býti obmezeno na 4 tídy semináe.
Týž sv. synod petrohradský snaží se rznými proátedky

psobiti k tomu, aby duchovní nabyli ped vstoupením do
inného života širšího vzdlání nejen b oh oslo vn é ho,
nýbrž i svtského, poukazuje k tomu, že již v první dob ke-
sanství proti názoru nkterých horlivc, kteí zavrhovali nadobro
pohanskou (svtskou) vzdlanost a osvtu, vlivem vzdlanjších kesan
pevládl náhled, že „nutno využitkovati pohanskou filosofii a osvtu".
Z té píiny sv. synod uznal za nutno zíditi „pi duchovních akadenoiích

stolici djm ruské literatury", protože unolecká literatura v naší dob
zaujala ono místo editele života, jež v ecku a ím náleželo filosofii.

„Umlecká literatura našich dnu seznamuje nás," praví v té píin
petrohradský „Cerkovnyj Vstník", „s myšlenkovým životem souasné
spolenosti, s jejími náboženskými snahami, s jejími pochybnostmi
v uznání mravních hodnot, odráží vbec duchovní život spolenosti . . .,

provádí vdecké idey." Takový význam umlecké literatury pro sou-

asný život nutí pastýe duchovní, by si jí bedliv všímali a široce jí
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užívali k pastýským úelm. V umlecké literatue odrážejí se ná-

boženské i kesanské pravdy, vtlené v umlecké obrazy, které se

vštípí v duši jasnji a psobí asto mocnji, než prosté, asto sucho-

párné pouování. I jest vidti, že nejen kesané, kteí jsou již za

ohradou církve, nýbrž i ti, kteí jsou dosud v církvi, pozorn poslou-

chají jen toho pastýe, který se blíží jim, jejich životu a mluví jejich

jazykem. Jen slova takového pastýe mají sílu a hluboko zapadají

v srdce posluchav. Nezbytno tedy, aby duchovní, jenž chce psobiti

na lidi, zvlášt vzdlané, byl vzdlán nejen v bohosloví, nýbrž i v jiných

vdách svtskj^ch, zvlášt též aby se vyznal v umlecké literatue.

Bohužel, naíkal „Cerkovnyj Vstník" v . 24., „ád duchov-
ních akademií z r. 1912" ješt více obmezil na akade-
miích studium klassickýchjazyk, nezbytných k porozumní
památek starokesfanské literatury v originálech. Duchovní akademie
mají pipravovati chovance ne tak jako praktické pastýe duchovní,

jako spíše vychovávati uené bohoslovce, a ueným bohoslovcem není,

kdo neovládá ani klíe k pramenm bohosloveckým. To správn
uznával dávno M. N. Katkov, a nyní církevní kruhy ruské zneuznávají

význam klassických jazyk pro bohoslovce. Na jedné stran chtjí

rozšíiti všeobecné vzdlání duchovenstva, na druhé stran sužují i vše-

obecné i theologické vzdlání.

Sv. synod konen nahlédl, že v naší dob, kdy znalost tení
tak se rozšíila, tisk všecky kraje, i nejzapadlejší, zaplavuje, minuly
ony asy, kdy pravdy víry Kristovy šíily se tém vý--

hradn ústy. Proto zamýšlí zíditi „vydavatelskou radu pi
sv. synod", jež by se starala o šíení kesanské vro- i mravouky
knihami. Na Rusi vzniklo v poslední dob mnoho firem, jež mezi lidem

šíí spisy nemravné, revoluní brožur}^, spisy Renanovy, Darwinovy,
Lassallovy, jež podrývají víru lidu, hubí mravnost. Této zhoubné záplav
kšeftaských firem nelze jinak eliti než podnikem, který by zásoboval

lid užitenými knihami. Soukromníci snadno se mní podle nahodilých

nálad, a proto teba zízení, jehož pouhé jméno již by ruilo za stálost

a uritost práce ve prospch lidu. Proto církevní asopisy s uznáním
se vyslovují o vydavatelském vj^boru pi sv. synod, jenž by mohl
nejlépe organisovati prodej knih bezvadného obsahu mezi lidem, knih,

v nichž by se podávalo kladné vysvtlení pravd kesanské víry

a mrav. Jmenovaná „Vydavatelská rada" zamýšlí pedevším dáti lidu

laciný, vdecký peklad písma svatého.

V asopise „Rossija" vyšla zajímavá sta A. Lukinského

:

„Zašita christianstva na západ i u nas", v níž autor po-

ukazuje, že v Evrop se nejen energicky bojuje proti kesanství, ale

také energicky se hájí kesanství. Na „shnilém západ" obhájcové

kesanští pesvdiv dokázali, že s pádem kesanství padá každý
životní poádek, a dosáhli znaných úspch v otázce dlnické, ženské,

vysthovalecké. Zbraní, kterou bojují za svj program, za svj svtový
názor, jest vda, divadlo a hlavn tisk. „Shnilý" západ", koní Lukinskij,
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„mže a musí nám (Rusm) býti vzorem, jak hájiti kesanské
ideály ..."

Náboženské snášelivosti divn rozumjí lutheráni slo-

venští. Nedávno hráli lutheráni v Modré divadelní hru „Víraiotina",
oste namíenou proti katolíkm, jež pedstavuje jako trýznitele, tyrany

a kruté pronásledovatele — lutheránství. Celá hra ztlesuje myšlenku,

že lutheránství jest pravé slovo Boží, katolíci však zneuctívají jméno

Boží, jménem Pána Boha a Panny Marie posílají katy na lutherány

a pronásledují je jako štvané zajíce. Když se katolíci ohradili proti

této hrubé urážce katolictví, Dr. Ivanka ve svém „Hlasniku" hned

zaal vyítati katolíkm nesnášelivost, protože již nechtjí snášeti

každou urážku svého náboženství a k ní mleti. V „Slov. Týždenníku"

lutheráni vytýkají vlád, že prý chce katolíky popuditi proti luthe-

ránm, ale sami nešetrn katolíky urážejí, pi slavnosti posvcení si-

rotince oslavují superpredikanta Baltika, jejž i mezi sebou vyhlašují

za nejvtšího zrádce sloveniny, pi volbách radji volí nmeckého
lutherána než katolického Slováka.

*

O Vilému II., hlav nmeckoísského pr o testanti smu,
zjevu to na trnech zajisté nevšedním, za 251etého panovnického ju-

bilea psáno ve všech možných tóninách. I nejobjektivnjší posuzovatelé,

chválíce jeho podnikavost a péi o státní záležitosti, kárali jeho chvat,

pekotná rozhodování a zhusta i neinformovanost; satyrický kterýsi

list vyobrazil jej jakožto idie automobilu, jehož napomíná Germania

vzadu sedící, aby „za 25. milníkem jel trochu pomaleji a stejnomrnji."

Vytýká se mu, že zkalil píznivé pomry s Anglií a zvlášt s Ruskem,

jehož pátelství Bismarck piln si byl hledl, tak že odtud Nmecko
na venek osamocováno, Rusko k Francii pipoutáno; tkavost jeho

budí všude nedvru k jeho spojenectví (jen u nás ne). Ve vniterní

politice chyby Bismarckovy jen z ásti napraveny, ale novými ješt

rozmnoženy.

Zde pedevším zajímá pomrjeho k náboženství. Povšechn
eeno, hlásí se Vilém II. ku kladnému kesanství jak doma v rodin —
rodinný život jeho vbec uznává se za píkladný — tak u veejnosti,

akoli jasného pojmu o podstat kesanství ne vždy projevuje, na p.
když ve sporu „Bibel und Babel" (Delitzsch) listem k admirálu Hoff-

mannovi vyznal božství Kristovo, podotýkaje, že Bh zjevil se ve

velkých mužích, jako jsou Hammurapi, Luther, Kant, Goethe, Vilém I.

a j. Rationalistický Harnack jest jeho zvláš oblíbeným theologem.

ei císaovy asto vyzývají k šetení a pstní kesanství, ale pa-

novnické iny jeho vlastní ani tam, kde bezprostedn by mohl za-

sáhnouti, k tomu nikterak nepispívají. Když vící pastoi zaali

organisovati lid proti podvratným živlm, zakikl je v telegrame:

„Politische Pastoren sind ein Unding." Liberalismus za nho vítzí

napoád, liberální blok Biilowv byl jím samým zapí-
inn; BiiloWj a liberál, ale prozíravý politik, byl nucen katolický
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Sted z kombinace vylouiti, aby se neeklo, že mu straní: „leh will

kein Kaiser von Zentrumsgaaden sein." Proto není divu, že socialismus,

jemuž Vilém II. poád ohlašuje vyhlazovací boj a jenž na zaátku
Vilémovy vlády ml v íšském sném 11 poslanc, ml jich tam už

r. 1890 35 a 1913 1101 Z ásti jest to pirozený dsledek všeobec-

ného volebního práva, z ásti však také dsledek neuritosti a neroz-

horinosti vládní v praktických otázkách náboženskj'ch ; konservativní

strany a zásady nemají tu žádné opory, proto se vzmáhá lhostejnost —
v protestiutismu monisté, pantheisté, rationalisté atd. všichni poád
ítají se k officielní církvi a jsou jako její inovníci státem vydržováni,

kdežto katolíci jsou odstrkováni.

Naproti tmto jest Vilém II. (a zvlášt císaovna) kutým, nepejným
protestantem. Opané projevy, na p. k hodnostám, jako kardinálovi

Koppovi, Fischerovi a j., k benediktinm v Maria Laach a pod. jsou

zase jen slova; die Programmreden des Kaisers sind ein Djnner ohne
Blitz, napsáno o jeho enní náboženském. V okolí jeho a císaovny
není žádný vyšší hodnostá katolík nebo katolika. Pruské princezn
lantkrabnce Hessenské, když se vrátila do Církve, vypovdl pí-
slušenství k Hohenzollernm, a jedna vtev jejich, z níž pochází ru-

munský- král, jest katolická. Katolické Elsasany a Poláky krátkozraká

politika jeho zbyten týrá a dráždí; v katolick^^eh Elsasích na p.,
kde beztoho jest horká pda, 13 let mohl býti místodržitelem princ

Hohenlohe-Langenburg, lovk jinak bezvýzaaran}', ale spoluzakladatel

evangelického bundu! Jesuitský zákon, svtová to ostuda, která snad

jediným slvkem jeho mohla by býti odklizena, jelikož všichni cítí

její nehoráznost ve 20. století, provádí se za nho písnji než byl

zamýšlen, a kanclém jeho nezbývá nežli všelijakým vykrucováním
jej pokaždé obhajovati. Kabinetní rozkaz, dle nhož katolický dstojník,

ožení-li se s protestantkou, nucen všechny své dti vychovávati pro-

testantsky, provádí se dále.

Ze na plavbách sv3''ch jest nejen dirigentem své kapely, nýbrž

i pastorem posádky, je známo ; kázání jeho prý jsou velmi vážná a

dtklivá.

To by konen bylo zcela v poádku.
Ale ve veejných proslovech o slavnostech protestantských

mnohdy bez souvislosti s vcí mluvil jako njaký hecpastor, veleb bez-

myšlenkovit rebelly, jako hugeuotského admirála Coligny, jemuž po-

stavil pomník, Viléma Oranienského (proti králi španlskému), u jehož

pomníku enil, rebelly, které by dnes v Nmecku dal obsiti! Dokonce
pravil Magdeburanm, že msto jejich utrplo muenictví za protestantskou

víru, maje na mysli nejapnou a dávno vyvrácenou lež, že císaský
Tilly msto zapálil, a je známo, že jej zapálil švédský obrist Fal-

kenberg v zájmu a snad i k rozkazu Gustava Adolfa, by Tilly v mst
a zásobách jeho neml opory. By konen nemohlo se na císai žádati,

by sledoval všecka bádání vdecká nebo na druhé stran zapíral svoje

protestantstvi, jsa nmeckým jeho pedstavenj^ra, pece možno žádati

na nm jakousi reservu a ohled k tolika katolickým poddaným, kteí
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jsou V íši jeho hlavním sloupem spoleenského ádu a klidu, jsouce

mu poddanými skuten vrnými, snad až píliš poddajnými a ústup-

nými, jak za této píležitosti nkteré listy také vytýkají, pravíce, že

by neškodilo páte trochu vzpímiti a ukázati, že ani katolíci nemusejí

vždycky a všude býti tak „hodní", jak se velkým pánm práv uzda.

Poznámky tyto butež i nám jakousi informací, kteí více mén,
skryt i zjevn jsme ve vleku autokratického prušáckého protestantismu.

Obdivujeme nmecký Sted, ale dle tchto zpráv nutno jej obdivovati

ješt více, an pomrn tak ješt šastn zápasí s mocnými protivníky

dole i nahoe. Není jeho vinou, že mnoho zdravých sil svých musí

vyplýtvati proti tomu protivníku tam nahoe na trn, a to — ironií

osudu — práv v zájmu jeho!

Ukázku lidového vzdlání u socialist poiává brnnská
„Rovnost". Aby sesmšnila podprné zakroování našich poslancv
u vlády, líí, jak subvencovaný býk ve chlév má ped sebou „Selské

Hlasy" se zprávou o subvenci a majitel jeho návštvníku podotýká

:

^Chci pece, aby si to mohl i ten šastnj^ obdarovaný peíst a vzpo-

mínat svého dobrodince ve svých modlitbách!" A to, prosím, napsal

lovk, jenž do nedávná byl uitelem.
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Udech^ a umlecky.

Poslední umlecké výstavy v Praze i nkteré asopisy („Umlecký
msíník" a „Volné smry") pinesly hojné ukázky nových proud
v malíství a sochaství, jež od nkolika málo let poaly se objevovati

hlavn ve Francii pod rznými jmény futurismu, kubismu atd.

Pvodní snahy Cézannea a van Gogha, aby v novém umní byly

zjednodušeny technické prostedky, pivedeny bj-ly od stoupenc ad
absurdum. Nebylo ovšem ani jinak možno, nežli že se nalezli hned také

eští napodobitelé cizích vzor, jejichž orgánem jest mladý „Umlecky
msíník". Výtvory jejich vzbuzují zatím v obecenstvu odpor a astji
ješt smích a poskytují hodn látky všem humoristickým listm.

Ostatn obrátila se oste proti novým smrm i sama „Moderní Revue",

jíž pece také imponovaly asto všelijaké cizí -ismy.

Nové smry neomezily se však pouze na malíství, sochaství a

stavitelství, ale zasáhly i jiné obory, zvlášt hudbu a literaturu. Tvrcem
literárního futurismu Jest jakýsi Marinetti, vychovaný ve

Francii, jenž píše vlašsky i francouzsky básn, romány i dramata a

zárove vydává v Milán asopis „Poesia". Roku 1909 vydal v paížském
„Figaru" první maniíest futurist, v nmž hlásá tyto ideály : 1. chceme
opvovati zálibu v nebezpeenství, energii a šílenou smlost ; 2. hlavní

prvky našeho umní jsou — vzpoura a odvaha; 3. oproti dosavadní

literatue, která velebila zamyšlenou nehybnost, ekstasi a snivost,

oslavujeme každý útoný pohyb, horenou bezesnost, krok gymnastický,

nebezpený skok, políek i úhoz pstí ; 4. nádhera svta zvtšiti se má
o nový prvek krásna, totiž o krásno rychlosti . . .

Aby bylo dosaženo tchto effekt, nemohly ovšem dostaiti

dosavadní prostedky umlecké. S poátku futurism hromadil k tomu
úelu obrazy a analogie; zdokonalil se teprve tehdy, když Marinetti

„jeda aeroplánem, uvdomil si pomíjejícnost minulosti i potebu zmn
v základech . . ." Teba odstraniti mluvnici! Pídavná jména, píslovce
— to pouhý balast ! Slova musí lítat . . . ! Dostaí tedy postaviti vedle

sebe podstatná jména, neurité zpsoby sloves v chaotickém nelad,
bez interpunkce, a pohyb i smr pohybu oznaovati budou znaky
mathematické X "h = <1 >•

Nejtypitjším dílem Marinettiho toho druhu jest román „Mafarta",

po nmž vystoupili etní stoupenci jeho v Itálii (Lucini, Palazzeschi,

Frontini, Carrieris a j.) a ve Francii (Ibels a de Fersen). V Nmecku
nalezl literární futurism dosud málo pdy. Nkolik malých knížek a

týdeník „Der Sturm" jest celým jeko výtžkem. Nemá v sob životních

a života schopných sil ; doufejme proto, že ho zstaneme ušeteni —
alespo v té nesmyslné form, kterou hlásá Marinetti. Mžeme se

ostatn potšiti tím, co pedpovídal sám „mistr" Marinetti, když vybízel,

aby byly v prach obráceny a znieny všechny výtvary minulosti, tak

starostliv pechovávané v musejních sbírkách. „Nejstarší z nás —
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praví — mají 30 let. Mžeme tedy plniti svou povinnost nejmén po

jedno desítiletí. Až dojdeme tyicítky, mohou mladší a statenjší

hoditi naše díla do koše, jako neužitené smetí!"

Ke žrecm akmeismu a futurismu, o nichž jsme díve
referovali, poítají na Rusi staršího již lidového básníka Nikolaje
Kljujeva, jejž mnozí považují za nového Kolcova. Básník Gorodckij
vychvaluje jeho talent a básník Val. Brjusov srovnává ho s krásným

divokým lesem, plným síly a pvabu svobodného života. Jen prostoty,

jíž okouzlovaly verše Kolcovovy, není v básních Kljujevových.

Z vyhnán s tví vrátil se po osmi letech pední dekadentský

básník K. D. Balmont a pi vystoupení z vozu železniního byl

zasypán živými kvtinami. Ale vítací ei policie zakázala. Za vy-

hnanství cestoval po Asii, Africe a Austrálii, sbíraje pedhistorické památky.

P. E. Segolev etl v sezení Literárního spolku zajímavý referát

„o posledních dnech Puškinových a o pomrech císae
Nikolaje I. k nmu", kdež ukázal na základ nových materiál,

jak básník Zukovskij byl ochráncem Puškinovým a pedlával odpovdi

jeho, vztahující se k souboji, aby císa byl k velkému básníkovi

shovívavjší. Obšírnjší spis Segolevvo Puškinovi vydá cis. akademie vd.
Císaská akademie vd v Petrohrad zamýšlí vydati úplnou

sbírku slovanských apokryf. Pípravné práce k tomuto vydání

koná soukromý docent A. Jacimirakij.

Od r. 1901 nachází se v Brysselu velká slovanská knihovna,
založená J. Gagarinem a J. Martynovem. Vlastn mla by slouti

„ruskou" knihovnou, ponvadž má sloužiti hlavn cizincm, již se

obírají studiem Ruska.
*

Španlský spisovatel Ed. R. Salvátor uveejnil v asopise „Haraldo"

zprávu o potu knih, vydaných r. 1911 v rozliných zemích.

Dle ní vyšlo v Nmecku 33.000 knih, v Rusku 29.000, v Japonsku

24.000, ve Spojených státech 11.223, ve Velké Britanii 11.000, v Itálii

10.929, ve Francii^ 10.400, ve Švýcarsku 10.000, v Rakousko-Uhersku

7000, v Dánsku, Švédsku a Norsku 64 75, ve státech balkánských

4000, v Hollandsku 3700, ve Španlsku a Portugalsku 2665 knih.

*

Koncem ervna byla otevena v Krakov zvláštní výstava um-
lecká pod heslem : „K v malíství polské m". Má ukázati úzký

styk tohoto „nejkrásnjšího zvíete" s lovkem a zejména s Polákem.

„Jestliže v každém umní" — teme v úvodním slov katalogu —
„náleží koni místo vedle lovka, pak v umní polském, slouený

s rapsodií rytískou nezrušitelným poutem, jest inkarnací rozmachu a

temperamentu jediné kavalerie svta." Výstava skuten dosvdila,

jak neobyejn etn objevuje se motiv kon v malíství polském a

s jak ušlechtilým pvabem jej malují. Obsahuje díla 36 umlc, z nichž

na prvním míst jest Petr Míchalowski, zastoupený 115 obrazy, a vedle

nho jeho nástupce ve sláv Julius Kossak, pak Matjko, Grottger,

Hlídka. 42
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Suchodolski, Brandt, Gerson, Jacek Malczewski, Kotowski, Pawliszak,

Piotrowski — až do „Mladé polsky" Sichulského a VI. Hoffmana. Na
výstav možno také pkn sledovati evoluci thematu „kon" : u starších

i u Kossakak proto jest malován, aby „vzdána byla e^t jeho služb,
prokázané vlasti" — je to k vojenský; u dalších pokolení má již

úlohu míru : k zapražený do pluhu a vozu, k pracovní a jarma-
rený ; konen v poslední periodé vystupuje k již jako symbol,

na p. v úloze Pegasa, nebo jako k visijní v komposicích Jacka
Malczewského a VI. Hoffmana,

Poátkem prázdnin byla zahájena v Zakopaném esko-
polská výstava obraz, ezeb, grafiky, keramiky a ukázek lidového

umní eského, bulharského, srbského a ernohorského ze sbírek red.

Fr. Hovorky. Vedle etných polských a eských umlc je zastoupen
na výstav bohatou koUekcí dl zvlášt Uprka a slavný^ náš krajan
zdomácnlý v Krakov Vlastimil Hoffman.

*

Ti mezinárodní umlecké výstavy v Itálii (2 v ímské
via nazionale, z nichž jedna secesní poprvé, a výstava umlky
v Turín, druhý to pokus vbecj uzaveny 30. ervna. Eímské výstavy
neposkytovaly krom Laszló a Trubeckého (80 ísel) mnoho pozoru-

hodného, za to však mnoho odpuzujícího. Turinská výstava za to

psobila povznášiv. Mezi 1017 ísly z celé Evropy (143 umlky
z Itálie, 50 z Anglie, 65 z Francie, 16 z Belgie, 16 z Hollandska,
13 ze Srbska, 99 z Nmecka, 65 z Rakouska, 21 z Uher) bylo ovšem
též mnoho slabšího, ale také mnoho cenného, akoli nkolik svtových
umlk}^ se nesúastnilo. Mezinárodní poadatelstvo hledlo si peli-
vého vý^bru.

Poláci již svou pirozenou polohou postaveni jsou pod vliv dvou
kultur: východní a západní. V rzných dobách podléhají více

té i zase oné a pozbjVají tak své národní svéráznosti. Posledn
asto se diskutuje v literatue o této otázce. Uvedli jsme již vážný
hlas prof. M. Zdziechowského, jenž v pílišném ruském vlivu na ducha
polského vidí veliké nebezpeenství. Nyní literární kritik a znamenitý
essayista Vladislav Jabíonowski vnoval tomuto problému nkolik
studií, vydanj-ch souborn v obšírné knize pod názvem „Dwie kul-

tury" (Varšava 1913). Skoro celá kniha obírá se psychickými rozdíly

mezi vý-chodem a západem. Jabíonowski je .horlivým vyznavaem
kultury západní.A je si vdom etnýchjejích nedostatk, musí dosvditi,
že jest pece jen Polákm bhžší než nevolnická duše východu.

Je to patrno již na kultue náboženské. „Kultura kesanská na
západ, všeobecn vzato, dýchá optimismem, kdežto na vj^chod vydává
ze sebe nejernjší kvt pessimismu." Jako typický doklad toho uvádí
ruského spisovatele V. Rozanova, jehož lánky z oboru nábožeusko-
íilosofického tší se znanému uznání u intelligentních ruských „hledatel
Boha". Uzavírá na jejich základ, že „na jedné stran, západní, jest

ruch, život ; na druhé, východní, smrt a bezmocnost ; že pro jedny
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býti oddaným Bohu znaí tolik, jako srsti se životem, vtliti se v nj
duší svobodnou; pro druhé pak — odervati se od života, uzamknouti
se v sob, podrobiti se v stuhlé povolnosti zevnjším osudm".

Význaná pro psychologii ruskou jsou také fakta, na nž po-

ukazuje v lánku o „duchoborcích", jak pomocí rarzaení, kastrace

eší problémy náboženské. Nebo a „je to nepochybn velice radikální,

pece nieho to nerozešuje, nesahá hluboko v podstatu otázk}'^ —
svdí jen o znetrplivní a nevyléitelné nemoci toho ducha, který tak

zevn, tak mechanicky rozvazuje gordijský uzel svého bytí". Kulturní

snahy polské — dovozuje autor — musí jíti výše, vychovatelem jejich

musí býti oživující, plodná innost. Té pak spíše než na východ nauí
se na západ — s patiným ovšem zetelem k národní odlišnosti a

jistot kulturní práce polské.

Velké tyrsvazkové románové dílo VI. Reymonta „Chiopi" pe-
ložil do nminy Jan Pavel Ardeschach. Již to jest jist významné
pro práci, jež jest pece tak ryze polská, srostlá s lidem i zemí.

A ješt pozoruhodnjší jest veliký zájem, jaký peklad vzbudil

v Nmecku. Známý trnáctideník „Das literarische Echo" mluví

v enthusiastických slovech o „Chiopech". Kritik dr. Pernestorfer klade

je na ,,nejpednjší místo v literatue všesvtové, vnované kresb
života vesnického". Jemný básník Richard Dehmel pak napsal: ^Mým
páním jest, abychom my Nmci mli román že života selského, jenž

by se mohl rovnati tomuto polskému dílu. Bohužel, máme sotva pi-

bližn nco stejn vážného ..."

Dodatkem k jubileu roku 1863 zkoumá dr. Viktor Hahn
v delší literární studii, jaké stopy zanechal tento rok v dramat
polském („Rok 1863 w dramacie polskim", Lvov 1913). Bylo
mu probádati pes padesát útvor dramatick3''ch — dkaz, jaký živý

zájem vzbudilo lednové povstání. Než musí konstatovati, že z toho

potu sotva nkolik znamená skutený zisk pro divadlo polské. Malá
znalost dramatické techniky a nedostatená znalost djin r. 1863 jsou

hlavní píiny, že není dosud opravdového historického dramatu
o událostech té doby. Není jím ani „Djktator" Jiího Zuíawského,

jenž je spíše zdramatisovanou povídkou historickou, zbavenou znak
pravdiv poetických. Nemile psobí na konstrukci této hry také

pessimismus autorv. — Nejvíce a také nejlepší práce dramatické

pinesl letoší jubilejní rok. Z nich nejvýše staví dr. Hahn hru M.
Raczyiíské-Chodecké p. t „Cienie". Lichotivou zmínku vnuje také

básníku Lucyanu Rydlovi, který s velikou silou citu vlasteneckého

promluvil ve svém tak populárním díle „Betleem polskie".

V poslední dob asto jmenovaný a pekládaný básník Gabriel
Annunzio zastavil se jednou také ped vážnou otázkou — otázkou
smrti — v knize „La contemplazione della mote". Dobrovolný
vyhnanec v nadmoské samot, dostává zprávu o smrti G. Vascoliho,

kterého miloval, a skoro souasn je svdkem skonu vybrané duše

druhého svého pítele, Bermonda, horlivého kesana, sluhy Božího,

42 •
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jejž tlo tížilo ták málo. Vnímavá duše jeho nalézá tklivá slova

pítulnosti pro neobyejného pítele, který mu byl tak blízký svými
ideály, a nalézá rovnž slova podivu pro oduševnlého horlivého

kesana. A básník ped slavnostním divadlem smrti pociuje zvdavost,

pohnutí, hluboký nepokoj celé bytosti ped novou krásou, ped odchodem
duše. A nepokoj jeho je tím vtší, když si uvdomuje, že neumí
nalézti svého Boha, který by mu dal takový klid, jako umírajícímu

vícímu píteli . . .

Tuto muivou nejistotu pkn symbolisuje ve scén „Hledání

echa" poblíže Ferrary. Za listopadového dne vydal se z Ferrary hledat

slavného echa. Šel cestou vysázenou platany. Ml v sob nepokojnou

touhu po rozešení záhady a as od asu vrhal vzývající výkik . . .

le každé vyzvání zstávalo bez odpovdi a po každém vzrstal v nm
jen pocit smutku. Došel k neveliké zelené louce, a tam byla spolenost

kapucín, vedených jedním z bratí. Piblížil se k nim a mluvil

o hledaném echu. „Již ho není! Snad zemelo. Bylo nejkrásnjším ve

svt!" Le bratr klidn odpovdl: „U sv. Františka jest pod kopulí

echo, které tikrát opakuje „Ave".

Ta vzpomínka má pro básníka vážný význam a piklonuje jej

k náboženskému pojímání života. Nenalezl ješté svého Boha, ale již to

je dosti, že uznal potebu hledati Ho. Nechápe ješt božství Kristova,

ale praví : „Nikdy Kristus nebyl mi bhžším a nikdy necítil jsem ho

tragitji. Cítím stále nad svtem pítomnost obti Kristovy". A dále:

„Jistého dne na hbitov v Pise v mírném svtle soumraku uvažoval

jsem sám o sob a zdálo se mi, že kdybych musil zaíti nový život,

zvolil bych si tento klášter za východisko ... A snad nadejde den,

kdy obrátí se sem mj duch, daleko od bouí, aby vymnil kídla."

Bude-Ií tento dojem stálým, nevíme a neví toho asi básník sám.

„Netoužím po pokoji — chci zemíti v násilném boji. A chci, aby
smrt moje byla mým nejkrásnjším vítzstvím" — volá znepokojivé

na posledních stranách nové své knihy, která celá zdá se býti oekáváním
bez odpoinku — otázkou bez odpovdi.

V mladé literatue francouzské vystupuje stále zejmji
nový proud. Neustálil se ješt, kolísá dosud a ani pevného jména se

mu nedostalo: minulého roku nazýval se „unanimis m em", v po-

slední dob ozývá se astji jméno „interpsychologismus". Po-

nvadž jest logickým dsledkem obratu, ve fysiologii a sociologii již

dokonaného, ovládne nepochybn — tebas i pod jiným jménem —
krásnou literaturu a pekoná „novoromantism", onen kult jednotky

(„culte du moi"), jenž upravoval cestu anarchisrau.

Na základ vdeckých prací slavných sociolog, jako byli Tarde,

Le Bon, Durckheim a konen i James, poala se hledati „duchovní

jednota" spoleností lidskj^ch; byl to smr úpln sociální, jenž se dobe
uplatnil v ,.ervené vln" Rosnyho, v básních René Ghila a Verhae-

rena i románech Pavla Adama. Poktili jej „unanimism em", po-

nvadž vyznával duchovní vespolnost lidí a pikládal jí veliký význam



Eozbled vdecký a umlecký. 601

V život nejen spolenosti, ale také každého jednotlivce zvláš, — Nový
tento ruch nedovedl se však povznésti na vyšší úrove ; duši lidskou

pojímal jako ddin nabyté náklonnosti neb i pudy a ne jako ne-

smrtelnou bytost — a v dsledku toho zavrhoval potebu \íry v Boha.

Neudržel se dlouho ; ustoupil za krátko nové formaci, do níž vtšina

stoupenc vešla již smle ve znamení víry v Boha.

Nový název „interpsychologismus" vypjili si pímo od

belgického myslitele Tardea, jenž velmi výmluvn dokazuje, že zá-

kladem zjev spoleenských není ani duše jednotky lidské, jak hlásali

novoromantici, ani duše spolenosti, jak tvrdili naturalisté, nýbrž vzá-

jemné psobení na sebe duší lidských, žijících pospolu, a všechny ty

duše mají v osnov své jednotu, „danou od Boha živého, kroužícího

mezi lidmi." Kde není Boha, tam nemže býti jednot}^ duší, nemže
býti „interpsychologismu" jako síly reálné, inné, povzbuzující ku
prácím spolen3'^m.

Tak tedy Bh, duše lovka a vzájemné psobení duší — to

jsou základy smru interpsychologického, jenž razí si cestu spisy nej-

mladších spisovatel. Lyrik René Arcos v knize „Ce qui nait", v knize

o návratu Boha k lidem, dochází k extasi náboženské, a Riccioto

Canudo, Vlach píšící francouzsky, adou mistrných román ukazuje

marnost všelikých theorií sociálních, neopených o náboženství. Za

tmi dvma jde již etný zástup jiných mladých spisovatel.

Nmeckému spisovateli Rud. H. Bartschovi vytýkáno, že

v novém vydání svých prácí („Der letzte Student" a „Wien, das

griine") vypustil jednak židovskou figurku („Zeitungshirschele"), jednak

chválu Luegrovu. On sám hájí se, že odstavec o Luegrovi se do kra-

jináské sbírk}"- nehodí, a vdnost k židovskému obecenstvu i tisku,

kterým jedin kdysi práce jeho uznale pijaty, a byly více anti-

semitské, pr}^' mu kázala, pro židy urážlivou postavu onu vynechati.

Bartsch nazývá sebe sama „ein freier Christ".

Tu pipomíná se, že i Si en kie wicz ze lstivého a mstivého

židovského udavae kesan v prvním vydání „Quo vadis" pozdji

udlal — Reka.
Hanobitelé osob a vcí katolických v belletrii odvolávají se, jak

známo, na volnost umlecké invence ; to prý není nic urážlivého.

U židv ovšem ano !

Mauschl —• ne: mach' dich groifi, nýbrž: du bist groií3.

Gerhart Hauptmann nepochodiv se svou „slavnostní hrou"

ve Vratislavi pokusil se pece o jakousi obranu její a prozradil, že

chtl také svým dílem pispti k tomu, by se veejnosti otevely oi
nad nebezpeím spojenství konservativní strany s ultramontanní ; tož

tudy na to ! a slezští katolíci mli se pro to „slavnostn" nadchnouti.

Demokratická „Welt am Montag" nazvala hru „bodenlose Frechheit".

V Japonsku dohadují se uení lidé, mají-li zavésti latinku místo

tžkého starého písma. Starosta Tokijský, baron Sakatani jest nadšen
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pro reformu. „Naši školáci se moí léta, než nacvií tisíce ínských
znak, kdežto se 26 literami byli by hotovi za týden."

*

Esperantisté nedávají se odstrašiti žádnými obtížemi, aby jen

esperanto uinili jazykem všelidským. Peložili již mnoho dl belle-

tristických i vdeckých, aby dokázali, zeje dokonale zpsobilé i k prácím
tohoto druhu. Dosud nemli však pekladu Písma. Nyní teprve
vydali nákladem „Biblické spolenosti britské a zahraniní", v doroz-

umní 3 „Národní spoleností skotskou" Nový Zákon po esperantsku.

K pekladu, jenž se poizoval z pvodního textu eckého, zvolen
komitét, v jehož ele byl Rev. J. Cyprian Rst. Peklad prý jest velice

vrný. Jakmile kniha vyšla tiskem, hned v anglikánském kostele

v Harecourt zavedeny nkteré pobožnosti ásten po esperantsku . . .

Nenadal se zajisté sám p. Zamenhoff, že by v tak konservativní

AngHi, jejímuž jazyku uí se po celém svt, konaly se podobné
zkoušky s esperantem

!

*

eský Národ, lidovýchovný msíník, politicky a nábožensky
prý úpln nestranný, zanou od letošího záí vydávati Jan Eugen
Sequardt, redaktor „Stádala", a Josef Teplý.

*

Nechutné spory v Moravské musejní spolenosti vedly
k odchodu eských lenv jejích sdružených ve „Vdeckém klubu",
oznámenému písemn valné hromad 29. ervna t. r. Kuratoriu totiž

dávají vinu, že neurychluje pozemštní musea a že pipustilo [dle

otanov] volbu advokáta Fischela za pedsedu. Návrh potom podaný,
aby se tedy reorganisace v tom smyslu urychlila, nmeckou vtšinou
zamítnut, protože eských len pišlo na schzi málo.

*

Policejní prefektura v Paíži zapovdla práv divadlm kine-

matografickým „vyvolávání zloin". Pi té píležitosti zmiují se

asopisy o nové industrii íilmu, která nabyla nesmírného rozsahu.

Nmecko zaznamenává na p. 34 million metru film importovaných,
vývoz iní 20 mil. metru. Nejvtší dovoz má tu Anglie (s Amerikou),
potom Francie, Itálie, Dánsko. Za to se odvdilo Nmecko Francii

šesti, Itálii pti mil. metr. Kinema ukládá také obrovskou práci

censurám, nebo nesmí se všecko hned dávati, co se kde zachytí. Tak
prohlédla censura pruská za jediný erven 143.000 metr film. Tžko
uriti prmrnou cenu jejich. Podnikatelé mluví o bájených sumách
vyplacen^^^ch pedstavitelm, aby pilákali obecenstvo. Tak ujišuje

umlec „král filmu" Max Lindner, že dostal ve tech letech na 1 mil.

frank „honoráe" od podnikatelství francouzského.

Má-li pravdu prof. Koellicker, pestává bezvýhradní oprávnnost
písloví: Mlí jak ryba. Uený tento pírodopisec zabývá se po-
zorováním života ryb, a tu se mu podailo zvláštním pístrojem mikro-
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fonografickým zachytiti zvuky, které vydávaly ryby. Rozpoznal, že

zvuky ty jsou úpln rozdílné od šumní, jaké psobí pohyb ryby ve
vod. Lze rozeznati i rznou výšku „hlasu", která se liší dle druh.
Vedle názoru jmenovaného vdce byla by parma (Barbus) nejvýraluv-

njší z ryb.
*

Radiotelegrafie používá se již k dobru obecnému. Jak známo,
stanoví se o 10. hodin dopolední každodenn normální as na ná-
rodní hvzdárn v Greenwichi u Londýna a sdluje se odtud tele-

graficky dležitým stanicím svta. Nyní poala stanice bezdrátové

telegrafie na Eielov vži v Paíži sdíleti správnou hodinu hlavního
poledníku greenwichského svtu pomocí radiotelegrafie a to denn
o 10 hod. 45 min. Na to rozešle se vzdušným oceánem telegram ústední
stanice meteorologické v Paíži, který zaznamenává tlak vzduchu, smr
a sílu vtru, stav moe, a to stanicím : Rejkiaviku na Island, Valentii

v Irsku, Ouessantu ve Francii, Corun ve Spanlích a Hort na Azorech.
Tak dostává se dležitých zpráv lodím i zemdlcm a radiotelegrafie

pošinula opt ku pedu uskutenní „pedpovdi poasí". Zprávy ty

podávány jsou zvolna a dvakrát po sob obvyklými šiframi.

Také nmecká stanice v Norddeichu podává záznamy povtrnostní
psobivými, ostrými znakami, které lze snadno rozeznati od jiných
telefonických, obchodních signál, kižujících vzdušnými prostory.

Anglická stanice v Cleethorpes iní podobn dvakrát denn,
ráno a veer.

Snadnost spojovacích prostedk, telefon, telegraf, sbližují lidstvo,

a odtud jeví se vtší zájem o kraje cizí, a cestováním, a studiem
zempisu. V oboru kartografie stála Francie na prvém míst, až
do r. 1820, kdy vynikl již Humboldtv žák Karel Ritter. Nmecké
atlanty Kiepertovy, Stielerovy, Sydovfovy, anglický Hughesv, vídeský
Artarie, nabyly potom pevahy. Zempisná spolenost paížská dala
po r. 1870 poin k horlivjšímu pstní vd zempisných a za spolu-

pracovnictví znalc Bouqueta, Grandidiera, gener. Bassota, Hatta, prince

Rolanda Napoleona, vydány mapy historické, národopisné, geologické,

klimatologické, až do podrobných pehled statistických, nejen pra
Francii, nýbrž pro celou zemkouli. Nyní pak vychází „Atlas de la

plus grande France", redakcí Onésima Recluse, který podává na 160
propracovaných mapách celou Francii s rzných hledisek, zárove
s vysvtlujícím textem o 160 str. Je to nejdkladnjší atlas Francie.

Pes názor Stanleyv, jenž se domníval, že objevil poslední
kmeny trpaslií v Africe, vyskytují se stále noví pygmeové. Anglický
kapitán Cecil Rawling nalezl nový kmen „Tapiro" na hoUandském
území Nové Guinee pi Kapare, pítoku Mimiky. Mí nco mén než
5 angl. stop. Vidouce blochy, daly se ženy a dti na útk, mužové
zmizeli v lesích. Badateli podailo se zajati dva z nich a dopraviti je
až k lodím.
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Uschovatelsks-

V Polsku tvoí se práv spolenost, jež si vzala za úkol založiti

v Krakov ,.Polský ústav p aedagogický", vnovaný vdecké
paedagogice a odbornému vzdlání uitel, podobného typu asi, jako

jest lipský „Institut fiir experimentelle Padagogik", nebo bruselská

„Fakulta paedologická" 5i „Akademie paedagogická v Petrohrad". Ústav

obsahuje tíletý kurs rozdlený na šest semestr. Za ádné studující

pijímány jsou osoby bez rozdílu pohlaví s ukoneným vzdláním

stedních škol. Kandidáti musí složiti také zkoušku ze dvou moderních

jazyk: francouzského, nmeckého, anglického a vlašského. Methoda

vyuovací bude co nejmén vykládací ; bude se opírati pedevším

o samostatnou práci studujících, o lekturu, zamstnání seminární i la-

boratorní a praktické lekce jak v ústav tak ve školách obecných.

Snahou docent má býti, aby nepodávali hotové vdy v podob ústn
pednášených „kursv", ale aby ídili studie žák, kázali ísti píslušná

díla a pracovati referáty, zavádli diskusse, ukazovali zamstnání v la-

boratoích a provádli badání psychologická ve školách.

Nový ústav má býti také prostedkem paedagogické propagandy:

pro širší veejnost organisuje populární pednášky a demonstrace, pro

uitele poádá kursy a posílá své prelegenty i na venkov. Oceuje
kriticky nové píruky a knihy pro mládež. Udržuje „Kancelá porad

paedagogických", ve které odborníci udlují osobn nebo písemn od-

povdi a objasnní ve všelikých otázkách, týkajících se domácího vý-

chovu a školního vyuování, dávají pokyny pro sebevzdlání a porady

pi volb povolání na základ fysických a psychických vlastností

jednotlivce.

Hmotné prostedky poskytnou krom píspvk len spolenosti,

zápisného posluchav a darv osob soukromých — subvence msta
Krakova, zemského snmu a ministerstva osvty ve Vídni.

*

O výchovném významu pírodních vd pednášel na 22.

sjezde nmeckého spolku pro vyuování mathematické a pírodnické

Dr. Kerschensteiner v tomto asi smyslu. Význam výuný neboli

nauný je samozejmý: je to práv bohatá kladná látka uebná, jež

má pro život zajisté vtší význam než látka literární, a klasická, a
moderní. Ale i výchovný význam pírodovdy zaslouží naproti favo-

risovanému humanismu býti více zdrazován. Úel, jehož jazykové

studium na p. dosahuje více nepímo, totiž logické ovládání a

pronášení myšlenek, jest u mathematiky a píbuzných vd hlavním a

pímým. Duch a smr zákonnosti, ovládající pírodu a vdu
o ní, vžívá se jaksi do názoru studentstva s citem pro zodpovdnost

za výsledky vlastní práce, s citem stízlivé dslednosti, ádu a svdo-
mitosti, naproti fantastice a illusionismu literatury básnické. Vlastní

zkušeno.st má tu vésti ke skromnosti a uznalosti k práci
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jiných — djiny pírodovdy! — ke skromnosti také vzhledem
k hranicím poznání. Uení pírodnické cvií 8m3'^sl pro sku-
tenost, schopnost pozorování a dkladnost v pátrání i ve výrob.
Slovem, naproti jednostrannému subjektivismu dosavadního humanismu
a vzdlání literaturního správné, skutéin výchovné vyuováuí pí-
rodnické — ne takové, jaké provozují t. zv. pírodoštipci — má svoje

zcela oprávnné míato, a jest jen litovati, že se onomu dosud povolovala

nepomrná pevaha. Nebezpeí materialismu od polovzdlaných uitelv
ovšem není vyloueno. I to však práv, jako djiny minulého století,

ukazuje, jak pochybeno bylo a jest, ponechávati nereálním pedmtm
tolik pevahy, že sebe nehoráznjší domysly materialismu mohly a

mohou najíti tolik vdné pd}^ v obecenstvu s vcí úpln ne-

obeznámeném a na frivolní útoky materialistických nedouk ne-

pipraveném. I tu se staletá jednostrannost vymstila.

*

O studentských bytech radila se nedávno v Mnichov
poprvé „konference o bytech vysokoškolských student v nmeckých
zemích", obeslaná etnými leny vysokých škol. Zástupci „akademické
volnosti" dle slov hlavního souinovníka v. Grubera naproti oprávnným
snahám co do mravnosti studentské by úadm milostiv dovolili,

zreformovati studentské ubytování co do vý^pravy a ceny, ale ne co

do stránky mravní. Tof se ví.

Konvikt není ideálem studentského bytu ; rozepisovati se pro, na
to zde zatím není místa. Ale jakési spolené ubytování pod jakýmsi
spoleným domácím ádem jest za nynjších nedomáckých pomr
v soukromých bytech nezbytnou podmínkou, by vtšina student
tlesn a mravn byla zachránna. Liberalnického pokiku neteba dbáti.

Kdyby jen takové lacinší útulk}^ byly> vtší ást student, pokud
ješt nejsou zkaženi, mileráda by jich použila.

*

Již astji bylo poukázáno na zásadní obrat v názorech
i život mládeže francouzské. A zdá se, že to není již zjevem
ojedinlým a pomíjejícím, chvilkovým vzplanutím, ale že se jedná

o vážný a široce rozvtvený proud, jejž mžeme vítati s nejvtší ra-

dostí. Je to patrno zvlášt z nové, vcnými dkazy podepené knihy
nestranného ješt svdka Agathona („Les jeunes gens aujourhui"),
na jejímž základ napsal pkný lánek v ervencovém sešit „Oster-

reichische Rundschau" Oskar A. H. Schmitz, žijící v Paíži.

Spisovatel uspoádal anketu mezi elitou dnešní vzdlané mládeže:
ve školách a fakultách, v armád i ve stranách literárních a filo-

sofických dal si poznaiti mladé lidi, kteí byli uznáni za nejschopnjší,

aby vyslovili hýbající jimi myšlenky. U všech pak shledal, že zamítají

starý, jednostranný intellektualismus a zdrazují inný život, jenž po-

liticky se pedstavuje jako ušlechtilé vlastenectví bez chauvinistické

dobrodružné agressivnosti. Pokud se obírají filosofickými otázkami,

vrátil jim Jindich Bergson víru ve svobodnou vli. Kdo nemá inné
vle, platí jim moráln jako „non-valeur" 1
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Ani náboženství tchto mladých lidí nenaá v sob nic

z anarchistické, humanitní lásky k bližnímu starého Tolstoje, jež sní

o všeobecném sbratení a jež poslední generaci „nahrazovala" náboženství.

Nová generace hledá i v náboženství nco reálného: káze svých pudv

;

a ponvadž žijí v katolické zemi, jest jim pirozen nejbližší nábo-
ženství katolické. Jest až podivuhodno, jak se zmnily názory práv
v této otázce. Spisovatel vzpomíná, jak v letech 1905—1906 v „Ecole
Normále", kde studuje a bydlí elita francouzské mládeže, skoro všichni

ti mladí lidé se prohlašovali za revoluní socialisty. V nkolika málo
letech se to úpln zmnilo: dnes je dobrá tetina obyvatel „Ecole
Normále" katolicky vící a ostatní nejsou pi nejmenším protinábo-

ženští a berou své druhy vážn. V „nejintellektuálnjších" gymnasiích
paížských, Condorcet, Henri IV., Louis le Grand, navštvuje vtšina
žák zase kostel —^ a, jak známo, není ve francouzskj^ch školách ni-

jakého náboženského nucení — a sami nevící umjí ceniti dležitost víry.

Z francouzský^ch básník dívjší generace tší se nejvtšímu
zájmu mládeže Paul Claudel, Charles Péguy a Francis Jammes, ti

vící katolíci, kteí jsou vysoce cenni i v mimofrancouzských lite-

rárních kruzích. S filosofem Bergsonem upírá se vd schopnost, že

by mohla rozešiti vlastní životní problémy: dovede vystihnouti jen

vztahy, nikoliv absolutnost; toto a tedy také náboženství musí se po-

nechati vnitnímu prožití.

Jsou ovšem mezi tmito mladými katolíky dva smry. Pro jedny
jest kesanství skuten vnitním prožitím, pro jiné jest ásten nebo

nkde také docela zevnjší formou, ale i tito pispívají více k upevnní
charakteru mládeže, než to iní anarchistití blouznivci tolstojského

kesanství. V praksi se ovšem obojí setkávají a odmítají ono polo-

náboženské pokrytectví, které také u nás je dobe známé a které

spoívá v tom, že každý svou vlastní fixní ideu jmenuje Bohem.
„Díky Tob, Bože", praví Paul Claudel, „že jsi mne osvobodil od

modláství a že jen Tob jedin se klaním, ani Isid, ani Osirisovi,

ani spravedlivosti, pokroku, pravd, všeobecnému božstvu nebo lidstvu,

ani zákonm pírodním, ani umní nebo kráse." Nová generace za-

vrhuje mystickou zbožnost bez Boha, již káže Maeterlinck, zrovna tak

jako poetické kesanství Renanovo. Krátce : nová mládež nechce jen

náboženský cit, nýbrž skutené náboženství.

To má ovšem vliv i na mravní život mládeže. Tvrdí se vše-

obecn, že studentstvo francouzské žije dnes istji než díve; nevidti
aspo již toho vychloubání prostopášnostmi, jež v bezuzdnosti spato-

valo heroismus. Snad spolupsobí tu ponkud také sport, jenž hraje

znanou roli v život mládeže. Kdo chce zde zstati zpsobilým, po-

tebuje jisté zdrželivosti. Také myšlenka na vylidováni Francie, o nmž
mluví stále statistika, pudí mnohé mladé lidi vyšších vrstev, již mají
v sob silný cit zodpovdnosti, k asným satkm.

Af kterýmkoliv smrem pjde další vývoj ve Francii, jedno jest

již — praví autor — jisto : bezplodný skepticismus, který jmenují ,,le

Renanisme", jest trvale pemožen.
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Víe vrná mládež francouzská sdružuje se v t. zv. patronážích,

které mají také tlocviné odbory. „La íédération gymnastique et

sportive des patronages de France" byla pomry vynucena jako asi

u nás „Orel". Dne 22. ervna mlo slet 80 odbor v Paíži za úasti

4000 gymnast. Od asného rána do pozdního veera bylo nadšení

v sadech „de Princes". O 11. hodin uvítal pedseda Dr. Michaux

kardinála Amette. Zástupy lidu súastnily se polní mše sv., naež ml
kardinál e, v níž vyslovil svou radost i hrdost nad potem mladých

lidí, kteí se ukazují kesany ne v koutku doma, ale veejn. Doporuoval
nejen cvibu tla, ale i duchovni cviení a vrnost heslu, které mají

na svém praporu : Bh a vlast.

Potom byl pítomen celému cviení a dkoval mládeži za Francii,

která v ni skládá nadji v nebezpeí, i za Církev, která žehná svým
synm, když kladou životy za vlast.

Patrno, že pomry jako u nás jsou i jinde. Projev kardinálv

vzbudil pozornost zvlášt za nynjší protimilitaristické éry ve Francii.

V Hodkovicích u Liberce visitoval litomický p. biskup, naež
octla se v eských novinách zpráva o jeho germanisaci ; nmeckou
školu prý navštívil, eskou ne. Vysvtlení bylo zcela jednoduché, totiž

to, že eská škola pro skrovný poet žák a nedostatek asu mla
zkoušku s jinými v kostele. Nejpknjší však je pi tom, že eská
škola svého biskupa ani uepivítala, ale byla uražena, že

biskup jí zvláš nenavštívil.
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Hospodásko-sociolní.

R. 1912 odvezeno z íše naší surového zlata i v penzích asi

za 157 milion K, dovezeno pak asi jen za 11 milion; r. 1911 obnášel

tento rozdíl jen 105 milion, r. 1910 59 milion K.

V Píbrazi (jižní Cechy) objeven SOmetrový zlatý dl, o nmž
nikde žádných zpráv nenalezeno. Majetník panství strážského Václav
Souek nabyl práva kutacího, jež slibuje býti výnosným. Za to za-

stavena práce v olovných a stíbrných dolech Guratin u Kladrub
(závody Mannesmann).

Požár v severní Americe hroziv pibývá, akoli stavivo

se stále zdokonaluje ; na každého 250. Ameriana pipadá prý ron
jeden požár a jmní, které se jimi nií, obnáší pes miliardu K ron.
Odborník Arthur Mc Farlane zcela vážn dovozuje, že mnoho požár
zpsobují pojišovny samy pro — reklamu a zvýšení prémií, tedy

na výdlek

!

Pomr železnic státních a soukromých zvolna se mní
ve prospch onch. R. Í910 z 1,030.146 km. bylo 309.039 km státních,

1911 z 1,058.809 km již 320.651. V Evrop a Asii pes polovice,

v Africe a Austrálii daleko pes polovici železnic je státních; za to

v Americe daleko menší ástje státní (1911 z 511.028 km jen 19.970 km),

ve Spojených Státech vbec žádné.

Železniní spojení Francie s Anglií po léta projedná-

vané zamstnává nyní opt veejnost, kdy francouzský pedseda mini-

sterstva Barthou vyslovil se souhlasn o podniku tom. Francouzi ovšem
z vojenských dvod by nejradji vidli uskutenn návrh podmoského
tunelu, jak jej podává jejich Sartiaux. Angliané však dávají pednost
návrhu trajektovému Calais-Dover, jejž podporuje New-Channe
Ferry Co. s lodem Weardale v ele. Technikové upozorují, že onen
Channel tunel by stál stokrát víc než úprava lodí pro pevoz železnice;

jen prkop pod Temží asi 3 km dlouhý, o nmž pracováno pes 20 let,

stál asi 30 milion K a nkolik lidských život, jelikož voda astji
do nho vnikla a práce pekazila. Moský tlak by byl ovšem nepo-

mrn silnjší, nehled na p. za války k umle pivodným výbuchm.
Pekážky trajektu, na p. užší koleje, nízké prkopy na souši anglické,

bylo by snadno odstraniti; vždy by vadily také pi projektu tunelovém.

Železniní spojení xíecka s ostatní Evropou, dosud
ješt vždy Tureckem maené, bude nyní brzy provedeno. Dráha po-

vede z Budapešti pes Blehrad na Ristovac, Ueskyb, Topsin, Kerdželar,

Gida, Zigesi, Larissa, Demirli, Athény, Pireus, celkem 1535 kra. Solu
dle toho pominuta.
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Správní výlohy nmecko íšské sociální demokracie
obnášely r. 1911 11 milion marek, výlohy Tbec 60 milion marek.

Téhož roku naporuené stávky stály dlnictvo 27 milion m. ušlé

mzdy, z nichž se mu vrátilo jen 13 milion podpor; jelikož konsumy
jejich nedávají nic na úvr, nuceno mnoho rodin asto títi bídu po

nkolik nedl, než na n podpory dojdou. Stávkami, tedy se ztrátou

mzdy vynuceno téhož roku zvýšení mzdy o 12 milion m., pokojným

vyjednáváním, tedy vedle mzdy dosaženo však zvýšení o 41 milion m.

*

Pi osude s hernou na Grado poukazováno též na herny

v Opatiji a Portorose, které se však hájí tím, že zde sázky nesmjí

obnášeti víc než 20 K a že výtžek kasina a heren jeho pipadá

lázeskému družstvu, nikoli jako v Gradu soukromé spolenosti

(z Terstu s okolím a z Belgie).

Proti alkoholismu pijala italská snmovna zákon, že lihoviny

nesmjí se prodávati v nedle a svátky a ve dny volební, ne zárove

s pivem, ne hdem pod 16 rok, opilcm a slabomyslným. V prodejních

místnostech takových nesmí se zprostedkovávati práce ani mzda vy-

pláceti. Nesmí se imi ást mzdy vypláceti v lihovinách. Absint za-

kazuje se vyrábti, dovážeti, vbec prodávati. Výepniká koncesse

má se každého roku obnovovati.

17. ervence t. r. prodávalo eské místodržitelství v zastáváme

pražské nkolik set revolver, strážníky a etníky po rznu
zabavených, každému, kdo pišel, po 2—4 K. To bezpochyby proto,

aby zase pišly v „obh" a plotáci nezstávali bez laciné zbran.

Nebožtík lir. Bedich Schonborn navrhoval kdysi, jak známo, v panské

snmovn, aby prodej zbraní byl omezen!

Dobrou illustrací k nedávnému stesku spisovatele V. Gasiorow-

ského nad vzrstající dobrovolnou emigrací polské intelligence do Paíže

(viz „Hlídku" str. 465) jest román Jindicha Zbierzchowského
„Aniiy píacza" (Varšava 1913). Jsou to smutné osudy Polky, jež

vedena touhou po slávé umlecké opouští vlast i staiké rodie a

odchází do Paíže. Nadje však ji zklamou, skoro dobrovoln potácí

se v bahn paížském, až nad samou propastí se zastaví a vedena

zbytky instinktu mravního odchází z onoho Babylonu, aby pomocí

náhodou vyhraných penz zaala estný život v jakémsi provinciálním

zákoutí Francie.

Umleckou, ne moralisující formou ukázal autor celou bídu onoho

zdánliv veselého, pozlátkov lesklého života znaného potu dobro-

volných vyhnanc. Vylíil adu pseudoumlc, socha, malí, revo-

lucionáv i revolucionistek, jižto všichni žijí ze dne na den na dlažb

paížské bez jistoty pro zítek. Spisovatel tvrdí sice, že ti lidé touží

po rodné zemi, stále také na ni vzpomínají v noní potulce po hospodách

a kabaretech i polské písniky se slzou v oku zpívají — jest vsak
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patrno a sami to tvrdí, že za žádnou cenu by se do vlasti nevrátili,

tak pivykli boulevardníniu životu a kosmopolitické bezstarostnosti, tak

jest iim dobe mezi ,,kokotami a apai". Proto „andlé" musí zaplakati

nejen nad krásnou a dobrou Ludkou, hrdinkou románu, ale i nad
tmi všemi ztracenými jednotlivci lidskými, kteí sotva vegetují v temných
ulikách a „norách" paížských, místo aby svou prací a talentem, mají li

jaký, sloužili poctiv vlasti, která jich tolik potebuje.
*

O rozkladu ruské rodiny svdí nedávné processy mladík
Prasolova, Martjanova, Dolmatova i Gejsmara, v nichž obžalovaní

náleželi tém ke všem stavm ruské spolenosti. Processy ty jasn
podle slov „Golosa Moskvy" dokázaly, jakou ubohou úlohu hrála

rodina v život obžalovaných, již mluvili o roiin s prokletím jak

o nepíteli, nebo lhostejn, jako by nikdy nebyli zakusili blahodárných

dar rodiny. Jisto, že síla, autorita, teplo rodiny mohly paralysovati

zloinné náklonnosti hrdin process, vzbuditi v nich jinou náladu,

obohatiti je vnitním obsahem, — vychovati z nich poctivé, tlem
i duší zdravé obany. Zatím se zdá, jako by prameny zloin koenily
se práv v nedostatku vnitního svazku mezi rodii a dtmi.

Tento rozklad rodiny zhoubn psobí zvlášt na rozklad
venkova, kde zavládlo opilství, prostopášnost, chuligovství a zpustlost.

Kdežto pravoslavná víra na venkov upadá, šíí se mrou nesl3'^chanou

všeliké sekty, „stídmých", ioannit, baptist, iegovist, spiritistv a

vbec zavládla duchovní anarchie.

O potu a vlivu Židu v Kraecku zmiuje se mnichovský
dopisovatel italské revue „Secolo". Není jich le 610.000 v iši. Co
do vzdlání nemohou se tito nmetí „aškenazim" srovnati se špa-

nlskými Ž'.dy „sefardim". Ale tato menšina nabyla pece nesmírného
vlivu. Sbor dstojnický nemá sice Žid, za to však zaujímají nejvlivnjší

místa u státních úad, dají-li se „formáln" poktíti. Ve školách

nižších a stedních není jich mnoho, ale na universitách je nepomr.
Na fakultách medicínských stojí 107 nektných Žid proti 57 po-

ktným. Stolice filosofické zaujímá 90 Israelit nepoktných, 87
poktných. Potem 930 zaujímají místa léka, umlc, velkostatká.
Banky a obchody jsou jejich velikou vtšinou. Zvlášt pak pochopili

heslo Crémieuxovo: „Moderní velmoc je tisk". Listy nmecké jsou

v rukou israelských, zrovna jako francouzské. Není-li Žid práv
chefredaktorem elných list, stojí pece obyejn na prvním míst za

ním. Odeprou-li banky a nejdležitjší podniky veejn inserovati,

zmírají listy brzy finanními úbytmi. „Berliner Tageblatt", založený
1870 Židem Rudolfem Mossem (recte Buben Moses), zamstnává
výhradn Židy. Rovnž mají pevahu u dalších 11 nejvtších list

berlínských a dvou vratislavských. Pemnohé módní a humoristické listy

jsou židovské podniky. Ve Francii jest nejinak a Nmecko má nad
touto sociální desorganisací rozežranou republikou pouze pednost
monarchistické jedaoty.
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V Nmecku rozeslal rýnský spolek soudních obhájc do-

tazník všem obhájcm, jsou-li pro numerus clausus i ne. 6206
odpovdlo kladn, jen 994 záporn.

*

Nemocenské pojištní školních dti bude zavedeno

ve šv^-carském mst Aarau. Nejmenší prémie roní stanovena na

7 frank, z nichž 4 má platiti stát, a ostatní 3 ba otec, platili isté

dan ron pes 20 fr., aneb obec a kanton, nedosahuje-li istá da
otcova 20 fr. Pojištni se má vztahovati zatím jenom na dti škole

povinné. Ponvadž je školních dtí asi 42.000, pipadne na stát

168,000 fr., na kanton a obec 34.650 fr. a na pojištnce 56.700 fr.,

tedy dohromady 294.000 fr.

Sociální pojištní pro ovdovlé matky zavedl stát

Pennsylvanie ve 8poj. státech severoamerických. Zákonodárce dává
totiž pednost výchovu mateskému ped výchovem v sirotincích a

proto zaruuje chudým vdovám zákonitý píspvek na výchov tak

dlouho, pokud se hmotné^pomry matky nezlepší aneb pokud si dít
nezane samo vydlávati. Nejvtší podpora obnáší na jedno dít asi

58 K msín, na 2 dti asi 96 K, na 3 asi i25 K, na každé další

asi 24 K. Výlohy s tímto pojištním spojené hradí stát. Pro vyšeteni

hmotných pomr ovdovlých matek jsou ustanoveny zvláštní dámské
komise.

Vládní návrh zákona o invalidním a starobním pojištní
pijala v Hollandsku druhá komora 54 hlasy proti 35 hlasm liberál

a socialist, kteí brojili proti principu závaznosti. Vláda však v po-

slední den projednávání náhle upustila od závaznosti a pijala též návrh
socialist, aby 6 msíc po uzákonní tohoto pojištní dostávali 701etí

dlníci tj-denní pense 4 K. ze státní pokladny.

Italští zamstnavatelé usilují už delší dobu o zmnu závaz-
ného pojištní úrazového. Dlnické organisace svolaly do Milána
kongres, aby zaujaly stanovisko k jich snahám a stanovily celkem tyto

požadavky: Povinné pojištní úrazové budiž rozšíeno i na jiné obory

práce (dosud se vztahuje jen na dlníky prmyslové), odškodné budiž

placeno rentami místo kapitálem, nemoci z povolání plynoucí budtež

pojímány za podnikový uraz (což je dležito tím více, ponvadž
v Itálii není pojištní nemocenského) a soukromé, svazové a tovární

pokladny budtež nahrazeny pokladnou státní.

Ve Spanlích má se zíditi státní poj išovna živo tni, která

bude míti za úel umožniti laciné byty. Z 500.000 peset ga-

ranního fondu smí tato rozpjiti 200.000 na 3}2% ]^^ ^^ zizování
a koup rodinný-ch domk.

Anglické pojištní v nezamstnanosti. Anglické po-

jištní sociální, jež bylo loni uzákonno, obsahuje vedle pojištní ne-

mocenského a invalidního také pojištní v nezamstnanosti, které se

zatím vztahuje jen na dlníky stavební a strojní.

Podle úedních zpráv anglických dostal úad pro zprostedko-
vání práce do 1. února 1913 celkem 2,356.056 žádostí o vystavení
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prkazu, že jsou žadatelé bez zamstnání. Takových prkazu byla
vydáno 2,297.326 a to vtšina od státních úadoven a ást od místních

zástupc. Nkolik žádostí (58.730) bylo zamítnuto hlavn proto, že

žadatelé nepíslušeli tm oborm, pro které zákon pojištní ustanovil.

Z dlník, jimž byly prkazy o nezamstnanosti vydány, pipadlo na
dlníky stavební 950.861, strojníky a slévae 802.09-i, lodníky 248.221,

koláe 198.060, dlníky jiných obor píbuzný^ch 98.090. Ze všech

dlník nyní pojištných patí 41-4'^ o oboru stavebnímu, 34*9% stroj-

nímu a slévaskému, 10'8% lodníkm, 8 6% kolám a 4*3% tm,
kdož pracují na pilách a v odvtvích píbuzných. Z pojištnc jest asi

10.000 žen a dvat, asi 100.000 dlník pod 18 let. Do 8. února
bylo povoleno 187.805 podpor. Pomr povolených podpor k potu
vystavených prkaz o nezamstnanosti podává obraz o nezamstnanosti
v jednotlivých oborech. Dle toho bylo 31. ledna u stavebních dlník
nezamstnaných 88%, u lodník 3'3%, u strojník a slévá 21%,
u kolá 2-2%, u dlník na pile 1"9% a u jiných odvtví 15%.
Celkový prmr obnášel 5%.

Ku 2.297.326 pojištncm nutno ješt pipoísti dlníky organi-

sované, kteí dostávají podporu v nezamstnanosti od svých sdružení.

Kdežto neorganisovaní platí 25 halé prémie a dostávají pak
tý-dn 8 "4 K, mohou sdružení dostati ze státní pokladny tolik, kolik

na podporách rozdají, bez jakýchkoliv píspvk. Dosud pistoupilo

k pojištní 99 sdružení s 530.000 leny.
V Nmecku rovnž pojištní v nezamstnanosti

utšen pokrauje, omezujíc se ovšem dosud jen na innost jednotHvých
mst. V Kolín trvá dobrovolná pokladna se zajištním svaz dl-
nických od r. 1896. Píspvky dlnickým svazm poskytuje Strass-

burg od r. 1906, Muhlhausen od 1909, Erlangen od 1909, Berlin-

Schoneberg od 1910, Stuttgart od 1912.

Pojištní v nezamstnanosti se pipravuje v celé ad vtších
mst. V nkterých mstech se už plány ztroskotaly.

Žáci kupecké pokraovací školy ve Vídni r. 1911—12
co do zdraví jevili tyto výsledky. Zkoušeno ze všech 3208 žák
2763, 2627 hoch, 136 dvat. Výživa byla u 38-7% dobrá, 55•3^,
prostední, 16% špatná. Pevážná vtšina vykazovala nedostatek pée
o zuby a ústa vbec. 15% bylo tuberkulosních aneb aspo podezelých,
chudokrevných 22*8%, 11"7% stížených vadou oní, 0-8

',, ušní.

Nyní zavádí se zdravotní prohlídka ped zaátkem uení, by
totiž neschopní byli zavas odvráceni od životní dráhy, pro kterou se

nehodí. Je smutné, že i na to teba nových §§ a ovšem i náklad.
Rodiové, i ze vzdlaných stav, jsou kolikrát tak zaujati a zaslepeni,

že jim nijak nevymluvite, by dít na to neb ono povolání nedávali.
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Politicky a vojensky.

Rainer-Schmerlingova ústava co doautonomie v e-
chách císaiákýtn naízením zastavena, když všechny pokusy liaan-
níhi referenta Dra Pinkaaa, opatiti peníze na další V3'^daie zemské,
selhaly. Princ Lobkovic složil maišálství, písedící z velkostatku svoje

úady, a tím se zemský výbor stal neschopným platn se usnášeti;

snm rozpuštn; Hr. Vojtch Schonborn jmenován pedsedou správní
komise složené z úednictva, jež 29. ervence zaala úadovati, dokud
nebude zvolen nov}^ snm. Co se vleklo, neuteklo. eský i nmeckv
radikilismas stojí nad zíceninami jako kluk nad rozbitým hrncem,
se kterým si rozpustile zihrával. Státní p-ávo již dlouho „nestojí za
fijfku tabáku"; zi pak stojí ta autonomie? a zástupcové její?l Ale
kterj^si ipera našel pravého vinníka : klerikalismus. A je zas dobe;
národ mže aspo staten protestovati. Agrární písedící Zdarský, po
msíce neúadovav, najednou pihnal se „do práce" na resty? a že

prý neustoupí le bodákm. „Na nož!"

Zlí hlasové krákorají, že moravská autonomie dojde asi

týchž konc, ne-li horších. Pokrokáští písedící zemského výboru,
právnické to kapacity, byli už žalovat u místodržitele na zemského
hejtmana (!), že referáty zemského výboru špatn rozdlil; co jim p.

místodržitel íkal, není známo — snad je potšil, že vláda atd.

i jsou to snad již ukázky správní reformy, jež se chystá pro

celou íši?

Pražským Sokolm, kteí se onehdy sletli na Oitravskii

posílit eský" živel, posmívají se socialistické listy, že se na dotvrzenou
nechali skvostn pohostit od editele vítkovických závod
Dra Schustra, tedy pedstavitele kapitalistické germanisace. Vítko-

vické trouby ped asem do Prahy nesmly, pražští Sokoli do vítko-

vických závod smli, ba byli tam ješt vyast0 7áni. Byla prý to pod-

mínka, tedy podmínka velice chutná, podmínka vstupu do závod
vbec; jiná, mén chutná byla ta, že pijdou bez sokolského úboru,

a Sokoli pišli bez nho, pišlo jich víc, než bylo míst, tedy „nepodlezli".

Na turnerský sjezd v Lipsku, který dle programu všech
takových sjezdv a slet ml také sloužiti k utužení tlesných i mrav-
ních sil, žalují nmecké norin^^, že pemnozí úastníci prese všecko
enní a napomínání tužili se v no3Í v knajpách a harapejsích nej-

nižšího ádu.

Francouzská snmovna pijala 358 hlasy proti 204 tíletou
vojenskou službu. Protimilitaristé chystají tím houževnatjší hro-

madný odpor proti ní. Požadavek vlády, by vojenská povinnost za-

ínala již 20. rokem, narazil i ve snmovn na tuhý odpor. Insub-

Hlídka. 43
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ordinace ve vojsku jsou prý ím dál hrozivjší; možuá snad i proto,

že v Nmecku se po nich tolik pídí.

I ve Vatikáne vypukla piý „revoluce" ve š výcarské ga r d .
Nj^njší velitel Repond zavedl v ní píánj- vojenský ád, jenž se n-
kteiýni novákm nelíbil, a proto zdráhalo se 17. ervence 21 muž
nastoupiti stráž, nebude li píkrý- kapitán Glesson odvolán. Eepond
-povolán z dovolené, Glesson žádal za propuštnou, ti gardy propuštny,

nkteí z nich cdešli s „coviva Garibaldi" a s marsillaisou! Švýcarská

garda sestává ovšem z dobrovolník, kteí jak pišli, tak také mohou
jíti. Jako etníci a nobelgarda, tak i švýcarská garda, akoli všechny

mají peovati o poádek a bezpenost, je stráží více dekorativní než

vojenskou.

Dne 12. ervena t. r. slavila katolická Belgie 25tileté jubileum

poslanecké pedního státníka, ministra Frant. Schollaerta, k jehož

jménu pipíná se znaný díl celého politického života belgického po-

sledních let. Ve snmu zastupuje obvod lovauský, ale z^án jsst poslancem

celé Belgie, nebo není tam jména známjšího a populárnjšího. Dostalo

se mu všech poct obanských: r, 1895 stal se ministrem vnitra a vy-

uování, r. 1908 pedsedou ministerstva a min. orby. Od r. 1878 zá-

pasí. Tehdy znásilovalo liberální ministerstvo katolíky, vyluovalo

je z veejných úad, zavádlo beznáboženskj' láz školy, upíralo Církvi

právo na majetek, na správu starých nadání, zabraovalo knžstvu
konati liturgii na hbitovech. Sohollaert založil „Národní jednotu" na

ochranu právr katolických Belgian. Konference a tábory v celé zemi,

petice se statisíci podpis, obranné listy, agitace, slovem organisace

v lidu systematicky provádná — to bylo dílem Jednoty. Schollaert

byl v ní tajemníkem a r. 1884 vidl ovoce své práce ; volby toho

roku (,.volby hanby") smetly liberální ministerstvo. Jednota stala se

bezpedmtnou a zmnila se ve svaz}- úkol sociálních. Kongresy

v Lutychu r. 1886, 1887, 1890 na ochranu práce a tíd pracujících

byly další triumfy. Výsledkem posledního bylo založení (s Helleputtem

a knzem Mellaertem) Bocrenbondu — selské ligy, ítající dnes

40000 len, 400 raiíFeisenek ; založen Úvrní ústav, dv pojišovny

rolnické, nákupní družstvo obrovského rozmachu. Takovou lidovou

inností stal se z muže práce saoiovoln politik a pední representant

katolického obyvatelstva v Belgii.

V muniní továrn na Steinfeld u Vid. N. Msta 23, ervence
opt stal se výbuch, za rok již pátý, pi nmž ti ženské zabity ,^

15 ženských a dva hoši (14 a 15letý!) poranni, jedna z nich jen lehce.

Nový vyzvda prozrazen v inž. Payerlovi z Brna, jenž

byl zamstnán na jihotyrolskýeh hranicích pi stavb pevností a pro-

dával zprávy i plány Itálii a Rusku. Vzhledem ke stálým podezíráním

vlastizrádného pr}^ panslavismu strašícího v hlavách nektných i ktných
smoku jako na zavolanou picházejí píslušníci „der staatserhaltenden
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Partei", jako Kedl a pod, aby dokumentovali, že zrádcové v adách
panslavist — nejsou, nýbrž mezi jejich osoovateli.

Charvatsko má nového ministra, hr. Pejic^eviche, a nového
bina bar. Ivana Skerlecze de Lomnica, narozeného v Záhebe ze

staré šlechty turopoljské, která vždy byla k Maarm pátehká ; otec
jeho byl íinanenim editelem v Záhebe, syn, ne 401etý, žil pes 20 let

mimo Chorvatsko a bj-l pDsledn radou v ministerském ped-
sednictvu v Pešti.

V Halii pokrauje tídní duch proti Ižipokroku Stapinského
a soudruh, nadržujících vci židovské^ kteí i pi posledních volbách
zemských sahali k nepoestným zbraním obvyklým v boji ,,proíi-

klerikálníni" a dle toho také pochodili. Nejnovji veejn proti tmto
nezpsobm vystoupil vynikající len lidové strany, hr. Zikmund
Lasocki a složil mandát v ruce volistva, nechtje potupného štvaní

strany svým jménem krýti.

Eusko povolených dumou obnos používá ku zr3^chlovanému
opevuování Revalu, jenž má býti hlavním válen3'm pístavem s po-

boními oporami ve Sveaborgu a Libav, do kteréhož kordonu zabrány
též ostrovy Bago a Oesel. Na jihozápadní hranici sesilují se pevnosti
Brest-Litovsk, Novogeorgvsk a Grodno, na jihu Oakov a Batura,

kterýžto pístav má ulehiti Sebastopolu. Za to zrušeny nkteré slabší

pevnosti u Varšavy.

Mobilisace na jihozápadních a jižních hranicích proti Rumunsku,
jež nyní zdá se Rusku píhš útoným, a proti Turecku se sice úedn
popírá, ale soukromými zprávami poád se oznamuje. Ob tyto moci
použili ponížení bulharského, jist též Ruskem zavinného, a rády by
urvaly, co urvati lze. Rumunskému vojsku nekladeno v Bulharsku
odporu, tak že snadno mohlo proniknouti až do Sofie, kdyby zatím
nebylo nastalo jednání o pímí. Nešistná politika píliš dvivého
rusoíila Daneva, který pustil se do válk}^ se spojenými Srby a eky,
nepojistiv si zád k výboji rumunskému i tureckému, až píUš hlasit
vyzývala. Nové ministerstvo Radoslavovo ze školy Stambulova na-
stoupilo ddictví opravdu nevdné, proti rusoíilské vtšin snmovní.
Osobní listjT^ krále bulharského a rumunského pivodily aspo na té

stran zatímný klid zbraní, ostud však, že Turecko mohlo se znova
zmocniti Drinopole, zabrániti neb^^lo lze. Toto i pes výstrahu velmocí
pekroilo stanovenou územní áru, doufajíc úspchy tmi zabrániti

domácí revoluci ; oz^^vají se sice hlasy, že tím dává v sázku i svou
državu asijskou, ale ono ví, že až nadejde rozhodná chvíle, najde zase
svoje pátele, jak už tolikrát, mezi rozhodími velmocemi.

Otázka, kdo vlastn novou válku zaal, není dosud vyjasnna

;

Zdá se, že Bulharsko, jež bez ohlášení války v noci z 29. na 30. ervna
napadlo Srby u Zlatová a Stipu, lieky u Dvdli, doufajíc, že s ob5ma
bude hotovo, než Rumunsko zane. Hrdý a eprozíravý Danev stál

na pvodních spojeneckých úmluvách, ostatním státm zdálo se, že by
Bulharsko píliš vzrostlo a rovnováhu porušilo. Ponížené Bulharsko

43*
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již nenalézá tch sj-mpatbií v Evrop, jaké mlo v úspších. Táží ae

dokonce: Bylo to vojsko skuten tak zdatné, když nyuí tak nápadn

selhává? Danev prý prozradil válený plán Savova Rusku, a toto

spiencom.
V noci na 1 ervence, když 30. ervna bulharský generál He-

sapv se štábem opustil Solu, aby se války znova vypuklé súastnil,

pobili ítekové padesátinásobnou pesilou tamní bulharskou
posádku, zbyten tu zanechanou, na 1000 mužíi, jichž vdce ne-

chtl odtáhnouti, nemaje rozkazu, a pobili neb zajali i bulharské úed-

nictvo a jiné obyvatelstvo, jež odvezeno se zajatými vojáky na Krétu.

Hesapv. švagr Dra Daneva, zavinil mnoho z dalších neújpch, ne-

postarav se o bezpené zprávy o síle a rozloze ecké armády na

Bulharsko táhnoucí a podávaje píliš píznivé zprávy do hlavního

stanu v Séru.

Bulhai z obsazených míst ustupovali ovšem neradi a dopouštli se,

ehož u nich do té doby nebylo, mnohých ukrutností. Zdali Sér oni

zapálili nebo ekové, nezjištno ani úedním šetením, jež však aspo
tolik zjistilo, že rakouský konsulát (vicekonsul Zlatko) vyplenn a znien
nikoli ádným vojskem bulharsk3''m, nýbrž bulharskými tlupami.

Rumunsko, jež nároky své opírá hlavn o dvoi balkánské

rovnováhy, pipojivši se k ostatním útoníkm a nechtíc bíz nich mír

uzavíti, bude snad hledti vyrovnati se také s eckem, s nímž má
dávné spory o rumunské Kucovalachy v Epiru. líecký král, švagr a

dvrný pítel Viléma II.. spoléhá na nmeckou podporu, jako

hohenzoUernské Rumunsko, Srbové mají ruského vyslance Hartwiga,

Bulharsko jest osamoceno a mže spoléhati pouze opt na frasi o rovno-

váze, jež by také jeho zdeptáním byla porušena.

Sešlo tedy s projektovaných konferencí v Petrohrad, londýnský

vyslanecký výbor opakuje pouze akademicky svá usnesení o hranicích

bulharskotureckých ; mírová konference nekoná se v Kiši, jak bylo

zamýšleno, nýbrž v Bukurešti. Bude li tam skuten domluven mír,

což jest poch3'bno, sotva to bude mír trvalý, nebo odvetné snahy
jist nabudou brzy pevahy v Bulharsku. Rakousko zachovává „vzorn"^

neutralitu pozorujíc asi škodolib, jak Bulharsko, s nímž ješt nejvíce

sympathisovalo, v ruských nadjích zklamáno
;
pevaha srbská mu ovšem

tím mén mže býti milá a kdo ví. do eho nás ješt zaplete.

O událostech na bojišti samém docházely jen zprávy ecko-srbské,

tak že nemožno zatím pravdu zjistiti; Bulharsko zpráv nevydávalo ani

nepropouštlo, znám toliko výsledek, že bulharské vojsko z pvodních
poloh zatlaeno, velkých porážek však asi nezakusilo. Z-í Rumunsko
nedalo vtáhnouti vojsku svému do Sofia, b34a pochopitelná „umírnno it",

nebo opak nebyl by pražádným hrdinstvím; ale možnost aama již

jest výmluvným píznakem, že vojenská síla bulharská netušené

ochromena. Rekové lacino obsadili celé egejské pobeží po turecký
Enos. Xa konec pichází již i zpráva o srážce vojska srbského

s — rumunským.
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nábožensko-mravní oídzks v krásném

písemnictví ruském.
Referuje A. Vrzal. (. d.)

Již v povídce „Spletitá pe" (1848) Saltykov projevil své

sympathie s poníženými a Draženými a ponvadž poukázal na okolnosti,

pející vykoisování a utlaování slabých i bezmocných, jako rozšiovatel

„francouzských ideí" byl vypovzen do Vjatky, a tu z úedních styk
s lidem, jemuž náležely jeho syraphathie, erpal látku k svým literárním

pracím „usvdovacího" rázu. Po svém návratu z vyhnanství uveejnil

roku 1856 adu „Gubernských nártk", kdež karrikaturn po-

pisuje provinciální úednictvo i statkástvo a podává adu zajímavých

a sympathických postav z lidu v hlav „Bogomolcy". Zvlášt jasn

a sympathicky nakreslena postava vysloužilého vojáka Pimenova, jenž

koná již nkolikátou pout k svatým místm a daleko mravn vyniká

nad písae, jenž se posmívá jeho nevdomosti, i nad zástupce t. zv,

vzdlané tídy. Jeho svtový názor jest výrazem zvláštních pojm lidu,

jenž v chudob své vidí zásluhu ped Bohem, a stane-li se „nešastným",

t. j. dopustí-li se pestupku, ví, že Boží milost hledá zvlášt nešastné

:

teba jen initi pokání a ze zloinc mohou se státi svtci.

„Známo," praví Pimenov, ,že trest patí zloinci, ale pocítí-li lovk
sám svou dívjší nevázanost, sotva i kat dovede ho tak potrestati, jak on

sám sebe zmoí a potrestá. Trest nespasí, nýbrž vlastní vle spasí."

Ano lid vyniká u Saltykova nad tídy vzdlané citlivostí svdomí,
které jej káe za pestupky a iní lepším, a proto S. snaží se zvlášt

Hlídka. U
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probuditi svdomí v lidech. Ustavin pedvádje ped námi lidi se

jjZtraceným svdomím", S. konen napsal proslulou legendu „Z tratila

se svdomí", kdež vtlil svdomí v podob na cest válejícího se

hadru, který náhodou ten neb onen zvedne, a který psobí pak zved-

nuvšímu jej takový bol a nepokoj, že se snaží co nejrychleji jej odhoditi,

ponvadž mu vadí v jeho obvyklém povolání.

„A dlouho takovým zpsobem zmítáno bylo ubohé, vyhnané svdomí
po božím svt a pebývalo u mnoha tisíc lidí. Ale nikdo nechtl mu
útulku u sebe poskytnouti, nýbrž každý naopak jen o tom pemýšlel, jak

by se ho zbavil a teba klamem, aby je zbyl z rukou. Na konec zastesklo

se i jemu, že nikde mu, ubožátku, hlavy skloniti nelze a že musí živobytí

své trávit u cizích lidí a bez útoišt. I zaalo prositi posledního svého

pechovatele, jakéhos mšánka. ,A k emu mne trýzníte?' stžovalo si

ubohé svdomí, ,k emu mne jako kramá njaký pohazujete?' ,A co já

8 tebou budu dlat, milé svdomí, když nejsi nikomu potebno?' otázal se

zase mšánek. ,A víš co ?' odpovdlo svdomí. ,Vyhledej mi maliké ruské

dít, otevi pede mnou jeho isté srdce a uschovej mne v nm! Snad

mi ono nevinné nemluvn útulku poskytne a m vyhýká, snad ono mne
ve vzrst patiný vychová a mezi lidi potom se mnou vejde, nebude se

mne štítiti . . .' Roste malinké dít a spolu s ním roste v nm i svdomí..

A bude malinké dít velikým lovkem a bude v nm veliké svdomí.

A zmizí tehdy nepravdy, lsti a násilí, ponvadž svdomí nebude nesmlé a

bude chtíti vše ídit samo."

A lidé istého svdomí obrodí svt. To bylo vhodno pipomenouti

v dob, kdy materialismus a požívavost v Rusku hledla uspati sv-

domí. Zatím však legenda o ztraceném svdomí zmnila se u S. v kon-

krétní obraz, v reální povst o tom. jak svdomí, jež se kamsi podlo,

konen bylo nalezeno u dveí golovlevského hrobu. V román „Páni

Golovlevi" (1880) S. zrovna shakespeareovskou silou ukázal, do jakýck

obludných rozmr mže se v lovku rozviti mravní zlo, vychované

licomrností, ziskuchtivostí, leností a pijáctvím. Postava Jidáška, jak

bratr pojmenoval Poríirije Golovleva, je živý píklad, jak tajná váše,

pomalu rozžírá nejen duševní, nýbrž i tlesný organismus, niíc lovka
práv cestou dosažení toho, po em toužil. Nenasytnost Jidáškova roste,

hubíc v nm nejen všeliký cit lidský, nýbrž i všeliký obsah vlastního

života. Jemný a hluboký psycholog Saltykov pokáral svého odporného

hrdinu ne cestou konfliktu s okolím, nýbrž prostednictvím vnitního

soudu, poznáním vnitní prázdnoty. Jidášek zvítzil nade vším, i ztráceje

nemilované píbuzné, necítil ani hoe, ani pokání. Ale když poslední

z blízkých bytostí zemela, najednou pochopil, že zpustošil život svj,

a toto poznání ho zdrtilo.
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„Konec koncv, ustaviné vzpomínky na úmrtí musily dospti ke

svému úinku. Minulost tak se objasnila, že nejmenší dotknutí se jí psobilo

bol. Pirozeným následkem toho byla hrza a probuzení svdomí,
spíše ješt toho, než první. Ku podivu, ukázalo se, že svdomí nebylo naprosto

pry, ale bylo jenom zatlaeno, a jaksi zapomenuto. A následkem toho po-

zbylo své citlivosti, kteráž nezbytné pipomíná lovku jeho trvání. Takové

probuzení zdivoilého svdomí bývá neobyejné trapné. Svdomí, jemuž se

pstováním nedostalo náležitého výchovu a proto nevidí ped sebou nijakého

zásvitu do budoucnosti, nepodává smíení, neukazuje na možnost nového

života, nýbrž jen nekonené a bezplodn trýzní. A není nijakého jiného

prostedku k utišení tohoto rozežírajícího bolu krom nadje, použiti okamži-

tého zasmušilého odhodlání a rozbiti si hlavu o kamenné stny. Jidášek

po všecek dlouhý, bezsrdený život nikdy, ani v mysli nepipouštl, že tu

vedle jeho života a bytí postupuje proces umrtvování, mrzaení. A proto

také nemohl pipustiti, že by sám byl píinou toho mrzaení. A náhle

hrozná pravda osvítila jeho svdomí, ale osvítila je pozd, bez užitku, až

tehdy, když ped oima stál nezmnitelný a nenapravitelný skutek. Hle,

on sestárl, zdivoil, stojí jednou nohou v hrob, a na svt není bytosti,

která by se k nmu pitulila a politovala ho. Pro jest osamocen? Pro
kolem sebe vidí nejen lhostejnost, nýbrž i nenávist? . . . K emu vedl všecek

jeho život? Pro lhal, tlachal, utiskoval, mamonil? Opakuji: svdomí procitlo,

ale bezplodn ... V mysli jeho uzrávala myšlenka na sebezniení." (Str. 330 si.)

„Bylo na sklonku bezna a pašijový týden se konil. Jakkoliv Porfirij

Vladimirovi (= Jidášek) se zpustil za posledních let, pece ješt z dtství

ustálený pomr k posvátnosti v onch dn úinkoval i na nho . . . Svtil

,svaté dny', ale svtil je výhradn po stránce obadní . . . Až teprve nyní . . .

poprvé pochopil, že ve slovech evangelických (o umuení Pán) mluví se

o jakémsi neslýchaném bezpráví, kteréž vykonalo krvavý soud nad

Pravdou ... V duši jeho vzniklo jakési pobouení, jež tém hraniilo se

zoufalstvím . . . ,Vždy já ped nebožkou maminkou . . . vždy já ji

utrápil ... já!' kvasilo to zatím v myšlenkách jeho a touha ,rozlouiti se'

každým okamžikem silnji a silnji rozpalovala se v srdci jeho . . . ,Slyšela

jsi, co pi dnešních veerních službách etli ?' tázal se Anniky, ,ach, jaké to

bylo utrpení. Vždy jedin takovým utrpením možno ... A odpustil!

Všem navždy odpustil! Nejenom tm, kteí Ho tehdy napájeli octem a

žluí, ale i tm, kteí i pozdji, zde nyní a budoucn budou podávati

ústm Jeho ocet smíšený se žluí ... A ty musíš odpustiti mn, mn za

všechny, i za sebe ... i za ty, jichž už není . . . Kde jsou všichni?'"

(Str. 336—337.)

Nazejtí nalezli mrtvolu Jidáškovu u hbitova, na nmž pohbena

jeho matka.

Procitlé svdomí obrodí po rozumu Saltykova i vydrae, zlodje,

pokrytce, jak ukazuje v legend „K r i s t o v a noc". Tu ped ztrápeným

svtem objeví se sám Vzkišený, s láskou žehná pírodu i ty, kdo trpí

44*
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nespravedlností, ale jdou po Jeho stopách úzkou cestou. Jinou, širokou

cestou Jemu vstíc jdou bohái, lichvái i vydrai, ukrutní vladaové

i zlodji, pokrytci i soudcové nespravedliví, kteí v tuto velikou noc

vítali ne Vzkíšení, ale svátení veselí. Ani od nich neodvrátil Vzkíšený

tváe své, ukázal cestu spasení všem, kdo iní nespravedlivost.

,Vy lidé vku tohoto, i duchem vku svého se ídíte. Ale ve jménu
svého Vzkíšení otvírám cestu k spasení také vám. Cesta tato — to
aoud vlastního vašeho svdomí. Ona rozeve ped vámi vaši mi-

nulost v celé její nahot; ona vyvolá stíny vámi zahubených a postaví je

na stráž k hlavám vašim. Skípot zub naplní domy vaše . . . Ale až srdce

vaše uschnou lítostjí a steskem, až svdomí vaše peplní se jako kalich, jenž

nemže snésti vrchovaté míry hokosti, tehdy stíny zahubených smíí se

s vámi a otevrou vám cestu k spasení." Jen ke zrádci npl>yl milosrdný,

ponvadž ten smrtí chtl srdce své uinit „nepístupným výiLkim svdomí."
(Bajky, str. 205—206.)

Autor nevnesl tu v legendu kesanského ducha, nýbrž spíše

legendu nevhodn peplnil osobními a souasnými ohlasy. Lépe v evan-

gelickém duchu je vydržena legenda ,^Vá noní pohádka". Citlivý

hoch statkáin uslyšev v kostele kázati o Pravd, jež se vtlila

v Kristu, pi emž uvádla se Pravda ta na innou lásku k bližnímu,

zane posuzovati všecko kolem sebe s tohoto stanoviska „života

podle pravdy".

Velmi trefn ukazuje S. v „Pošechonské stái n", že ne-

volníci oporu v tžkém postavení svém nalézají v náboženském
nadšení, jehož vzt)rem jest na p. „Sátí r-pou tn í k", jehož nej-

vtší touhou bylo, by sml jíti do kláštera, ale paní píliš pozd svo-

lila k uskutenní tohoto jeho snu. Leže na smrt nemocen, naíká, že

musí „na onen svt v poddanosti" odejíti. Nic nepomže pipomenutí,

že „Kristus sestoupil na zem v poddanství a za poddaný lid trpl",

až poutník dosáhne svolení jíti do kláštera. I dkuje paní : „V andlské

zpsobe se k nejvyššímu soudu dostavím a za vás budu orodovati."

— O mocném vlivu náboženského citu a živé víry na nevolníky,

toužící po svtle a útše víry, praví Nikanor Zatrepeznyj, autor zápisek :

„Mnozí z nevolník byli ku podivu trpliví, skromní a ohniv vili,

že smrt nahradí jim ony radosti a rozkoše, jichž jim tak nevlídn odepel
život. V posledním dni pašijového téhodne pod vlivem dennír^h bohoslužeb

tato víra zvlášt oživovala, tak že celá komrka pro služebné byla naplnna
tichými, soustednými vzdechy. Na to nastoupivší svátek velikononí byl

málem jediným dnem, kdy tváe otrokv a otrokyní rozkvétaly a nevolnické

právo sdánliv se rušilo."



Nábožensko-mravní otázky v krásném písemnictví ruském. 62i

Naopak v panském život náboženský živel byl stlaen na míru

prosté obaduosti. Modlitby, pobožnosti konaly se tu mechanicky, ne-

cítilo se nic.

„Nicmén však," praví o sob N. Zatrapeznyj, ,pe8 tém naprostý

nedostatek náboženské pípravy, když jsem ponejprv peetl evangelium,

psobilo na mne otásajícím dojmem . . . Optovné, stále vášnivjší tení mi

vyjasnilo skutený smysl tchto nových slov a odejmulo mi temnou oponu

8 onoho svta, který se za nin?i skrýval . . . Hlavní, co jsem vyerpal ze

tení evangelia, spoívalo v tom, že ono zaselo v srdci mém poátky
všelidského svdomí a vyvolalo z nitra mé bytosti cosi jistého, svého,
následkem ehož vládnoucí životní složení si mne již tak nepodrobovalo.

Za spolupsobení tchto nových živl dosáhl jsem více mén pevné zá-

kladny pro oceování jak vlastní innosti, tak i zjev a inv, jež se daly

v ústedí mne obkliujícím . . . Až dosud jsem nic neznal o lanících,

žíznících a obtížených, ale vidl jsem jen lidské osoby, utváené pod vlivem

nezdolného poádku vcí. Nyní tito ponížení a zarmoucení stanuli pede
mnou, ozáeni svtlem a hlasit volali proti vrozené nespravedlivosti, jež

jim nedala nieho mimo okovy ... A vznícená myšlenka se nevolky pe-
nášela ke konkrétní skutenosti, do dívího eledníku, do stravovny, kde

úplo mnohonáct pohanných a utrýznných lidských bytostí." (Str. 84—85.)

V citovaných slovech je cítiti cosi svéživotopisného, což jest

v soulade s oním vznešeným idealismem a teplým positivním proudem,

jenž zahál nkterá díla tohoto nemilosrdné hnvivého satirika z pozdjší

doby jeho literární innosti, kdežto v dívjších dílech, krom „Gu-

bernských nártk", kde je dosti nezlobivého humoru a teplého

citu vi lidu, pozorovati jen „zlostnou ironii, zalitou žluí a krví",

jak správn tvrdí kritik Vengerov. Symbolicky podán pehled této

innosti S., kdy ádky jeho byly peplnny posmchem a nemilosrdnou

satirou, v umlecky cenné rozmluv „vítzící svin" s „pravdou", v níž

plno hrozné ironie a nenávisti lovka, jenž pitlaen k zemi, pece

zachoval v sob hrdou touhu po nebi. Ale díla S. z let šedesátých a

sedmdesátých mimo „Djiny jednoho msta" (1869) pro publi-

cistickou vášnivost trpí na umlecké cen.

Pozoruhodno také, že tento „buditel svdomí v silných a cti, v-

domí lidské dstojností v slabých^ cítil odpor k oplzlostem a k po-

pism kluzkých výjev v literatue a nikdy netrýznil tenáe muiv
podrobnými popisy zjevv odporných a hrozných, jako vražd a sebe-

vražd, o jichž faktu podává vtšinou jen zprávu, by dráždiv nepsobil

na nervy tenáv. Popisujeli už sebevraždu, není u nho vidti ani

kapky krve, ani stenání ped smrtí. A pes to bez takových kiklavých
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effekt dovede S. tenái otásti a upoutati mysl k tragedii života

mocí talentu, jak dosvdil dsivým dramatem ze života statkáského

^Páni Golovlevi", nebo povídkami „Bolavé místo" a „Dvor-
janskaja chandra".

3. Belletrie mírn liberálního smru. Drama.

N. Achšarumov, Jevg. Marko v, Petr Boborykin. Iv. Ku-
evskij, S. Smirnova, S. Trpigore v- A tava, Vas. N-
mirovi-Danenko, D. Mamin-Sibirjak, N. Lejkin, Mich-
névi, N. Karazin, O. Sapirova, Jel. Blaram berg- A pré-

levova, N. Luchmanova; V. Krylo v, Mjasnickij, N. So-

lovjev, Palm, Spažinskij, Suvorin, Nvžin.

Duch hnutí šedesátých let byl cizí liberálním velikým umlcm
slova tyicátých let, Turgenvu, Dostojevskému, Pisemskému, Gon-

arovu i Tolstému, tak že žádný z nich ke hnutí nepilnul, nýbrž

nkteí z nich vystoupili proti výstelkm radikální zdivoilosti t. zv.

protinihilistickými romány: Turgenv napsal: „Otce i dti", „Dým",
Dostojevskij „Bsy", Pisemskij „Rozbouené moe", Gonarov
^Strž". Jen Grigorovi zakoketoval si s novým hnutím v tendenní

povídce „Pachatnik i barchatnik" i Avdjev v „Úskalí",

kdež se zastává „svobody lásky".

Ale v šedesátých letech rozvila se celá ada talent druhého

stupn, kteí mli jen pomíjející nebo nepímé spojení s novým hnutím

a vychováni literaturou tyicátých let, jejím duchem i formou, stojí

blíže škole tyicátých let než novému hnutí, k jehož politickým,

nábožensko-mravním a umleckým ideálm chovají se lhostejn nebo

nepátelsky, by snad i na chvíli novému hnutí podlehli.

Nejblíže literatue tyicátých let stojí Nik. Dm. Achšarumov
(1819—93), jehož romány vyznaují se romantickými zápletkami,

melodramatickými eífekty, ale práv tak, jako jeho kritické stati, jsou

ohlasem brzy toho, brzy onoho spisovatele tyicátých let a nevy-

znaují se uritostí ideí. Nejzdailejší jest román „Nová vesnice",

popisující nezdailý pokus intelligence hospodaiti na venkov podle zásad

Tolstého. Podobné myšlenky podává kritik, cestopisec a romanopisec Je vg.

L. M a r k o v (1835—1903) v národopisném román „C e r n o ze m n y j a
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polja" (1877—77), vybízeje intelligenci, by se vzdala illusí a vnovala

se na venkov skromné práci ve prospch lidu, opustila msto, jež

mravn mrzaí, a navrátila se na venkov, který obnoví rovnováhu

jejích sil.

Nejplodnjším romanopiscem svobodomyslné strany mírnjší frakce

jest muž vysokého encyklopaedického vzdlání a rozmanitých vdo-

mostí, dramatický spisovatel, feuilletonista, literární kritik, divadelní

theoretik, publicista i filosof Petr Dm. Boborykin ( 1836), léto-

pisec posledních padesáti let ruského života. Již Turgenv ho nazval

„lovcem okamžiku" ; a skuten Boborykin ve svých románech od

r. 1870. odráží nikoli dobu, nýbrž okamžiky, dnešní den, všecky od-

stíny sotva se rodicí spoleenské nálady a mysli, snaží se objati všecky

nové zjevy, fotograficky zachytiti rázovité postavy, „poslední slovo",

bžné názory a proudy, vynikaje neobyejnou vnímavostí a citlivoatá

1 ohlasnosti na vše, co poutá v daném okamžiku mysl obecenstva. Ve

spchu, aby zachytil i sebe nepatrnjší zjevy a odstíny nálady, ne-

propracoval svých obraz, psal ze široka, ale ne do hloubky, exten-

sivn, ne intensivn. Své romány pecpal zbytenými podrobnostmi

popisv, episodami, anekdotami a vtipnými poznámkami, spoustou

episodických postav, pro nž jako v kaleidoskopu není poznati hlavní

ideu a bledé hlavní hrdiny. Autor nedovede sám soustediti svou

pozornost na urité myšlence a obraze, tak že nedovede ani tenái

sdliti svou mimoletnou náladu. Pouze v román „Obt veerní'*

(1869) soustedil pozornost svou na psychologii hlavní ženské postavy,

veerní obti velkosvtské zahálivosti, a v nejpropracovanjší a um-
lecky nejzaokrouhlenjší novelle „Zmoudel" (1890) s neobyejnou

soustedností myšlenky a vypuklostí kresby zobrazil nový typ renegáta.

Neprohlubuje nikdy své myšlenky, nikdy všestrann nepropracoval v©

více spisech oblíbený námt, ani nepedvádl týž typ, jako na p.
Turgenv typ „zbyteného lovka", ani vícekrát nedotýkal se pro-

stedí, jehož již jednou se dotekl, jen rodící se kulturní buržoasii v-
noval dv velká díla: „Kitaj-gorod" (1882) a „Pereval" (1894).

Proto jeho díla, zvlášt postavy hlavních hrdin „solidních ctností",

„odborník", zástupcv intelligentní buržoasie, „zmoudelých" renegátl

málo se vtiskují v pamt tenáv, ani nenadchnou. (p. d.)
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Francisco Ferrer.
BOH. Kyselý. (. d.)

Lze si domysliti, že bylo teba slova, a to velmi živého slova^

uitelova, aby malí hoši pestali si hráti na vojáky, pochopili hrza
militarisma a odložili nadšeni pro vlast a její nkdejší slávu. tvrtá

ítanka školy Ferrerovy obsahuje výtah z knihy Malvertovy „C i e n c i a

y Religion" pod názvem „Origen del Cristianismo". Byla to

ona kniha, kterou poal Ferrer psobiti na svou uenici Meunierovu,

i domníval se, že jí po náležité úprav pro dti dosáhne svého úelu
— podvrátiti víru, již si z domu do školy pinesly. V pedmluv
tvrdí Ferrer, že „stará pedagogika vzala si za úkol pesvditi lid

o neužitenosti vdní". Tak prý se lidé smíí a nedostatky tohoto

života a 8 ní o nebeské náhrad na vností a hrozí se trest vných.
Mystická idea, jež se tak v mysli zakoenila, mla prý praktický,

sociální úel. Ona totiž stanovila jakýs pomr mezi mocí nadpirozenou a

lidmi prostednictvím knzi, což je základem existence tíd privilego-

legovaných a vyddnou ze spolenosti, základem všech bezpráví, jaká

se mezi lidmi djí. — Z toho zejmo, že i protináboženské (ne pouze

protikatolické) smýšlení Ferrerovo mlo ráz hluboce a pedevším po-

litický. Nebrojil proti náboženství, protože požadovalo po rozumu obtí

a podrobení, nýbrž protože bylo dle jeho soudu píinou nerovnosti

tídní a f«"ivilejí spoleenských, proti nimž celá jeho propaganda sm-
ovala. — Pro psaní a slohová cviení vydala Moderní škola dv
knížky. První vydaná r, 1903 obsahuje „Rekapitulaci myšlenek
protimilitaristických", druhá z roku 1905 zve se „Cviením
slohovým" a dlí se na „Dojmy a nápady nepítomných
(auseutes) t. j. odlouených od sebe (separados) dtí", a na „Myšlenky
a zlomky literární". Ob jsou tištny psacím písmem jako pedlohy

pro cviení ve psaní. Ferrer zvolil pro první uebnici opt peklad

Grave-ovy knihy „Válka a vojenství" (Guerre-Militarisme), upozoruje

v pedmluv, že válka jest nejzloinnjším poblouzením lidstva, a proto

že jest potebí stálého pipomínání, že privileje dnešní spolenosti jsou

založeny na válce, kdežto mír, plynoucí ze sociální spravedlivosti, jest

nejvyšším dobrem, k nmuž lidstvo mže smovati. Je to takka

anthologie anarchistických výrok, nebo myšlenek bezúhonných, ano

ideálních, které však v nezralé mysli vzklíí v záhubné snahy anar-
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chismu. Nelze zajisté pedpokládati, že by žáci Moderní školy byli

vystihli správný smysl opisovaných vt, jako na p. : Naše vzdlaná

humanita neprojevila doposud trochu vdnosti, jedin k svým ne-

pátelm : má pocty pro své katy, vavíny pro své vrahy, sochy pro

ty, kteí ji deptají hrubou botou. (Flammarion.)

Až do dneška jest lup základem sociální vzájemnosti a my tu

trávíme as okrádajíce druh druha. (Novikov.)

Podivno, že se spolenost nebouí jako jeden muž již pi slov

„válka". A ješt podivnjší, že lid nepostaví se proti vládám. (Maupassant.)

Kozkaz jest ponížením a zavazovati všecky k poslušnosti znamená

ubíjeti talent a genialnost. (Renan.)

Zajímavjší jest korrespondence dvou malých pátel, desítiletého

Pabla Mollera a osmiletého Antonia Valdésa, v níž si sdlují své dojmy

a zkušenosti. Znají se dobe ze školy v Barcelon a slíbí si vzpomínky,

když starší odchází s rodii do Paíže. List je padesát.

Pablo jede v první tíd a lituje cestujících v tetí, kde není po-

hodlí a kde se ani netopí. To vyvolává v nm reflexe o nespravedlivosti

železniních spoleností. Antonio odpovídá za pispní matina, že budou

na svt vždycky bohatí a chudí, a vypravuje novinku ze školy, že

pibyl nový žák — ernoch, který si nkolika štulci zjednal pokoj,,

když se spolužáci posmívali.

Starší, zkušený Pablo prohlašuje názory matky Antoniovy za

hloupost a tvrdí : jako pestal existovati pedpotopní mamut, tak pijde

den, kdy zmizí nesrovnalosti sociální. O ernochovi píše : „Ml dobe^

že se opel posmvakm ; tof jediný a pravý prostedek zjednati si

respekt. Kdo se podrobují nespravedlivosti a tyranii, jsou zbablci."

Antonio sdluje, že u soused byli zlodji a že je z krádeže

podezelý jistý knéz.

Pablo pouuje : „Tatínek íkává, že knží jsou podvodníky,

protože vdom vykládají vci nepravdivé, teba, že zdi padají pi
zvuku trub, že osli mluví, že lidé zdrží v biše velryby kolik dní a

vycházejí živí ... A kdo lže, ten krade. Mnohdy prý žádají k dobro-

inným úelm peníze, které jim však v mšci zstanou.". Dále referuje

Pablo, jaký dojem na uinilo hlavní msto francouzské: „Na jedné

zdi v Louvr etl jsem nápis : Volnost, Rovnost, Bratrství ! Nemohu
Ti vypsati nadšení, jaké se mne pi tení zmocnilo. Zdálo se mi, že

dlím v zemi, jejíž obyvatelé jsou bytosti nanejvýš dokonalé, ale sotva

jsme pejeli kus boulevardu, spatil jsem nkolik policist, kteí s©

hnali s tasenými šavlemi za njakými dlníky. Tak jsem byl vyvedea
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z bludu a poznal jsem s bolestí, že nesmí se všemu viti, co stojí

psáno na stnách i jinde."

Také Antonio byl dojat. Myslil, chudák, že takové brutální

jednání jest možno jen ve Španlsku. Puzen jsa zvdavostí, jal se ihned

„studovati" djiny Francie a shledal se ku své hrze se samými

válkami. I uvažuje: „Byl bych rád zvdl, kterak tehdy lidé žili a ne

jak se zabíjeli; toužil jsem poznati, jak smýšleli, jaké byly jejich

ideály, jak se šatili, jak pracovali a co dlávali v dobách, kdy se

práv nevraždili."

Tím podal Pablovi pknou píležitost promluviti o revoluci fran-

•couzské, podati ovoce své etby a rozhovoiti se o bezúelnosti vojen-

ského zízení, když Antonio píteli vypsal, jak se mu líbilo husarské

cviení v Barcelon.

„Plním, tuším, povinnost pítele, když T upozoruji, že asto

oteové vštpují dtem mylné názory, které si práv tak osvojili. Po-

chopil'8 pece již, že velicí vražedníci lidstva, které djiny zovou reky,

nejsou víc nežli strašliví kati — proto se nedej mýliti pkným zevnjškem

onch voják ! Svými parádními, pestrými uniformami, svými manévry

zalepují oi hlupák, kteí nedovedou uvažovati a tak zapomínají, že

úel celého zízení vojenského jest vražditi lidi. Kolik zloin proti

lidskosti, kolik bd proti vojákm samým skrývá se pod touto uniformou

na pohled tak pknou !"

Antonio jest pesvden a ujišuje: „Máš tisíckrát pravdu! Byla

to ode mne hloupost, že jsem ty vojáky obdivoval. Víš, co tito husai,

kteí se mi na poprvé tolik líbili, za krátko uinili? Byla stávka

továrního dlnictva a eta husar byla poslána, aby udržovala poádek,

to jest aby se nespravedlivost na dlnictvu mohla klidn provésti a

tito vojáci namíili najednou proti lidu a vypálili, tak že bylo mnoho

zranných, mezí nimi ženy i dti. Kde kdo odsuzoval takové poínání

jako barbarství a zbablost, ve mn pak vyvstávaly myšlenky vzpoury . .
."

Takovým zpsobem dopisují si oba hoši. Pablo je desítiletým

filosofem, jenž mudruje o možném a nemožném, Antonio jest hluboký

myslitel, jenž bádá, pochybuje a namítá — v osmi letech ! Skoláci

Ferrerovi nauili se tak hrav pohrdati reakcionáskou monarchií

španlskou, jako radikální, bezbožeekou republikou francouzskou. Opt
jasný dkaz, že dílo Ferrerovo nesmovalo k laicisování školy, nýbrž

k pímému rozkladu a k anarchii. Kdyby byl ^muenník za svobodu

svdomí" sledoval pouze prvnjší cíl, kterak mohl stíhati touže záští
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iŠpanly, kde vládl klerikální, umírnný Maura, i Francii, kde touž

dobu zuil proti Církvi Combes ?

Jako vyvrcholení uebného plánu následuje ješt knihft literárních

-drobností a básniek. Odtud vybírána „diktanda" k astjšímu opisování

a zpívány písniky. Neteba podotýkati, že jsou co do obsahu pouze zhu^

ctním látky podané obšírn v ítankách pedchozích tíd. Staí ukázka

:

„Zákon je zneužití moci. — Bohatý, výsadami oplývající zákono-

dárce velel a velí stále proti ubožákovi. — Vlast, kapitalismus a ná-

boženství uzavely úzký spolek na zniení lidské svobody. — Vlast,

otina, zem otc — j^ký to krvavý pošklebek pro lovka, jenž po-

strádá pdy, domu, vzdlání, jenž nemá vychování ani vymožeností

hygieny, jenž jest odkázán na mzdu a k tomu nucen býti obhájcem

svých utiskovatel

!

Pry 8 modlami z hlíny i z masa. Svého svdomí, svých mozk
nepodizujme svdomí a mozku pranikoho ! — Dnes je dlník psancem.

Pracuje a pece umírá hladem. Jedná se s ním jako s dravou zví.

2ije bez jiskry nadje a co ho eká, je soud — vzbouí-li se, nemoc-

nice — sestará-li se.

Proletá musí ukázati svou sílu, dokázati, že není slab, že mu
neteba poslouchati a snášeti otroctví. — Trojbarevné, zlaté, hvzdami

poseté prapory, odznaky to vlasti, nejsou nic víc, než symboly tyranie

a bídy. —• Oh, vlastenectví, šalbo erná, poátku a prameni autority!*

„Slyšte, jak vás ruší v uení . .

zvon hlas a bubn víení,

polnic teskot a dl huení . . .

Nejvíc duní — po em nic není !"

„Sílené sím, majetek jež plodí,

neb z majetku zas nerovnost se rodí."

Není bez zajímavosti pohlédnouti na první, ist školské ovoce

takového výchovu. William Heaford jest jím nadšen, jako vším, eho
se chopil Ferrer. ,Zídka kdy jsem etl vci líbeznjší a piroze-

njší, nežli jsou tato bystrá, upímná, ba nkdy i hluboká pozorování

voln vychovaných hochv a dívek desíti- dvanáctiletých." V lednovém

í^ísle tvrtého roníku zmínného již asopisu „Boletín de la

Escuela moderna" popisuje se školní slavnost na konci roku, jíž

se zúastnilo žactvo hlavní školy Ferrerovy a desíti poboek v Barce-

lon. Byly zpívány písn „pedagoga" Estévaneza rázu svrchu uvede-

ného a pednášeny „líbezn a pirozené" ukázky slohových cviení
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jednotlivých žákv a žáky, kteí dokazovali, že neetli svýeb

ítanek bezúeln.

Dívka 16, Pluk. Jednou jsem šla ulicí a vidla jsem pluk vojska.

Dojalo mne to tak boln, že jsem okamžit pešla na druhou stranu

dom. Lituji muž tch, když vidím, jak zvedají rance na ramena.

Bolelo mne nesmírn, když jsem spatila, jak davy bžely se dívat na

tento šik otrokv, a zvlášt když jsem pozorovala, že bží i školáci.

To dokazuje i zpátenické smýšlení lidu, který se žene pohledt na

ubohé ty otroky, místo aby šel svou cestou dále.

Hoch 17. Dlnická krise, V Barcelon jest mnoho tisíc dl-

ník bez práce a ti postrádají i nejnutnjšího . . . Uvidí mšáky sp-

chající za pobavením a tu nedivno, že jimi zalomcuje vztek, aby bili a

zabili, nebo že hlad je dožene vzíti penženky tch, kteí mají . . .

Ukázka z dopisu psaného ve škole ve slohové hodin

:

„Milý píteli 1 Pozdravuji T a sdluji Ti, že mj bratr byl

následkem událostí barcelonakých minulého msíce nucen prchnouti

do Francie, akoH nieho neuinil. Tážeš se, pro ? Snadná odpov —
víš pece, že vláda jest v rukou ministerského pedsedy Maury,

který jest úpln ovládán leny tovaryšstva Ignáce z lo Yoly. A tof

jasno, že pronásledují každého liberála i všecky, kdož nechodí na mši

a k pijímání.

Tak se obhajuje náboženství! Chtjí víru vnucovati a pece
smýšlení každého jednotlivce má býti úpln svobodné 1 A si každý

ví, jak se mu líbí ..."

Toto slohové cviení teprve pimlo úady, že škola byla zavena.

Nedávno byl zastelen ministerský pedseda španlský Canalejas

na ulici v Madrid, akoliv usilovn pomáhal „vybavovati Španlsko
z klerikalního jha, akoli po vraždní katolík v Barcelon spojil se

8 republikány a socialisty, aby svrhl konservativní ministerstvo

Maurovo. Hodil církev na pospas nespokojencm a ejhle — i proti

nmu bylo použito zásad neuznávajících žádné aTrtority. Vrah Manuel

Serrato, t271etý anarchista, nevyšel sice pímo ze školy Ferrerovy

(založené teprve r. 1901), ale byl nadšeným stoupencem jeho, jak

o tom svdí u nho nalezené zápisky a brožury obsahu anarchistického^

jak by je vystihl z ítanek Moderní školy.
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VII. Ferrer — theoretický revolucioná.

Dosavadní ukázky z list Ferrerových a doklady z jeho uebnic

uvedené svdí o pravé podstat Moderní školy. Nebyla to pouze

ákola laická (ve vlastním slova smyslu t. j. bez náboženství), neboí

toilo se v ní kolem náboženství tém vše, mluvilo se o nm mnohem
více, nežli v kterékoliv škole státní, kde pouze nkterá hodina ponechává

se katechismu a biblickým djinám. Nebyla to ani škola ist proti-

klerikalní nebo protikatolická, ježto se neobmezovala na

úsilí zlomiti vliv kléru ani neinila rozdílu mezi rzným náboženstvím

positivním, nýbrž bušila svorn do všech, teba rány zasahovaly nej-

více katolické, jako jediné ve Španlsku rozšíené. Nelze školu tu

zváti ani výlun raeionalistickou, která by se obírala nahrazením

náboženství vdou. Proti náboženství pracovalo se — jak zejmo

z ukázek vyatých z uebnic Moderní školy — s hlediska politického,

jako že náboženství pomáhá udržovati pítomný ád sociální, který

byl venkoncem pedmtem rozhoených boj Moderní školy. Raciona-

lismus mže arci krajn potírati náboženství, ale neznamená obyejn
boj proti militarismu, kapitalismu, patriotismu. Moderní škola však

staví se pímo proti tmto ideám, je školou hlásající anarchismus, a to

výlun ve smyslu podvrácení všeho stávajícího poádku, ne pak jako

píprava k uskutenní té i oné theorie kommunistické. jaké se za

nynjška hlásají. Ve všech uvedených knihách shledáváme zásadní

rozpory, jež by nadobro zmátly kritika, který by se pokoušel objeviti

Tdí, tvoivou myšlenku Ferrerovu. Mimo nkolik narážek na budoucí

promnu není nikde ani stopy o soustavné píprav této budoucnosti,

o praktickém plánu k utvoení lepší spolenosti, jež by mla nastou-

piti po smetení pítomné. Snadnji boiti nežli tvoiti.

Ferrer uložil Grave-ovi, aby napsal dílo, v nmž by vyložil

„organisaci práce" v budoucí spolenosti. Grave napsal knihu, již pe-

ložil a rozšíil Anselmo Lorenzo, známý spolupracovník ítanek. Ale

tato „Zem svobodná" (Tierra libe) není le druh robinsonády,

totiž vylíení kommunistického života bez vládce a pána asi jednoho

sta Francouz na osamlém ostrov.

To však nebyl ideál Ferrerv. Spíše mu odpovídala jiná knížka

Malatova, vydaná r. 1905 pod názvem „Leon Martin". Leon jest

hoch, jehož vychování pevzal anarchista, dlník Estanislao, jehož ústy

mluví autor i Ferrer sám. Tomuto Stanislavovi není po chuti ani mo-

narchie ani republika. „Monarchie je založena na idei absurdní a po-

tupující, jež pokládá národy za stádo volk, kteí patí pánovi. JRe-
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publika jest kus šalby, ježto mní vc jen na oko, ve skutenosti však

drží se všeho zaízení monarohie. Pán, a ddiný i zvolený, zstává

vždycky pánem a republikánský vykoisovatel je zrovna tak tvrdý

vládce, jako ten, kdo ve : A žije král ! Všecky vlády omezují víc

i mén svobodu lidskou a všecky schvalují a hájí vyssávání jedné

tídy druhou. Naším ideálem jest volná organisace, absolutní vylouení

vlády, kommunismus, jenž uiní bohatství majetkem všech."

Kterak se to všecko má uskuteniti — zapomnl milý Stanislav

Leónovi íci. Stálým refrénem jest pouze vybízení k ohnivému prová-

dní revoluce i hesla: „Pry se svtem mšáckým!"
Že Ferrer používal školy a knih k šíení vlastních svých zá-

mrv, o tom svdí kniha Miguela Petita „El nio y el adole-
scente" (Dít a jinoch) vydaná r. 1906. Je to vlastn dílo výchovné

a umírnné, diktované ideální snahou vytvoiti novou spolenost, dílo

plné odvážných vdeckých peraetv, ale celkem optimistické a rozumné,

v nmž dána výhost pessimismu podvratnému a pekypující, niivé

vášnivosti. Ale tyto vci objevují se za to tím hojnji pod árou,

v poznámkách vydavatele, jímž byl Ferrer. Mluví-li autor o úlev

pracujícím matkám v dob kojení, aby se totiž práv svých domáhaly,

piiuje Ferrer poznámku, že jest nco dležitjšího, eho se nelze

domáhati, nýbrž co teba si rozhodn vzíti — totiž bohatství

tíd majetných, aby mezi nespravedlivým bohatstvím a ponižující

chudobou nastala bratrská rovnováha. — „Pípad, že by matka ne-

mohla podati dítku svému trochy mléka, jest na štstí po ídku", píše

autor. A Ferrer pokrauje v poznámce: „A kdyby byl jen jediný,

znail by již tžkou nesrovnalost sociální. Ale nezapomeme, že v našem

zákoníku je takovj^ch nesrovnalostí celá ada, jako píkladn iní-li

se rozdíl mezi dtmi legitimními a illegitimními."

Že šlo Ferrerovi takovými „vysvtlivkami" jen o štvaní, patrno

z toho, že jemu byly arci všecky dti rovnými — pi poslední vli:

vyddil všecky.

Osmá hlava knihy Petitový vnována jest „pechodu ze stavu

ovládání lidstva nynjší autoritou, jíž trpíme, do éry svobody, jaké

želáme". Je znamenitá svým dkazem, že neradno lidem dávati bez

pedchozí pípravy ani to, po em dlouho prahnuli. Dokazují to ostatn

jak djiny, tak rozvážní politikové, že náhlý pevrat i k lepšímu asto

uškodí, strhuje ku zneužití dobra a k poblouzení. „Dnešní lidé podobají

se dtem, které se uí plovati a drží se nad vodou, pokud se domní-

vají, že jim nkdo pomáhá, tonou však, tuší-li, že jsou ponechány samy
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8ob. Kdo dnes uléhá rabem, zítra pak se probouzí k plné svobod,

zneužije jí." Koiha uí, že by se tmto novým lidem sféra nového

života mla den co den rozšiovati. Ferrer k tomu poznamenává po

svém zpsobu : „To platilo o lidech, kteí zažili staré zpsoby a na

n vzpomínají. Kdyby však se octnula ve svt nová generace bez

jakýchkoli zkazek z minulosti, osvojila by si novou skutenost takka

via facti. Proto teba s reservou pijímati názory opportunist horu-

jících pro epochu pechodu a odsuzujících jakékoli násilí. Idea, že

násilí plodí zase násilí, jest circulus vitiosus. Každý násilný

pevrat ve prospch autority a privileje zcela logicky probudí proti

-

tlak utiskovaných a psanc. Chtíti, aby lidé systematicky zatlaovaní

do bídy a nevdomosti byli vzory opatrnosti a moudré trplivosti, jest

absurdní nemožnost. Rozumnjší zajisté jest postaviti proti násilí (pod

zástrou klidného držení zddných tradic) zase ustaviné vzpírání se

(rebeldía) odmítaných, až by zavládly normální pomry spoleenské.

Tak by se zánikem nespravedlivosti (causa) zmizelo i násilí (effectus).

Uznáváme zvláštní psobivost píkladu; ale slovo a písmo se vší svou

nepopiratelnou mocí budou stále jen podncovati dobrou vli, zstanou

však bez úinku, neprojeví-li se skutkem."
Tak vrn vypodobnil Ferrer sám cíl svého díla, Moderní školy;

byla to škola výbojného anarchismu a násilnických pevrat.

Canals dí prost : „Nežádám po hajitelích této školy, aby se po-

stavili proti ní, dokazuji pouze z dokument, jakou byla. Chce-li ji-

kdo hájiti, budiž — ale nech má tolik poctivosti a síly hájiti ji, jak

skuten byla. Opak by byl chytrou politikou, která jest však neestná,

ježto brojí proti pravd," (P. d.)
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Z diín msta Loštic.
VÁCLAV Kubíek. (. d.)

V druhé polovici ervna roku 1621 táhl pes Tebovou, Mohelnici,

Loštice a Litovel císaský plukovník Albrecht z Waldštejna
8 3500 pších a 600 muž jízdy. Patentem kardinála Dichtrichštejna

mli obyvatelé prchodních osad naízeno, aby vojenskému lidu byli

nápomocni spíží, ubytováním a dovozem — ovšem bez náhrady. *)

Waldštejn pirazil k Olomouci práv v as, kdy se msta chtl zmocnit

Jií markrab Krnovsky, ale jinak s nepatrnými zbytky císaských

pluk nebyl s to eliti vojsku Betlena Gabora, když v íjnu roku 1621

vpadlo na Moravu. Zatím co vlastní síla jeho pod velením Betlenovým

ležela ped Uh. Brodem, rozlétala se lehká jízda v houfech po Morav
a pustošila zemi. Uhi zmocnili se tehda Šternberka, kdež celé

msto spálili, mnoho obyvatel pobili a na 3000 mladých lidí z celého

kraje odvedli do otroctví. «) Podobn pepadli Unov, Litovel,

Zábeh ano i Mor. Tebovou. Posledn pak Velen ze Zerotína

v den ped božím narozením poznovu dobyl Šternberka a vyplenil

ho. ») Že pi podobných píležitostech Loštic nebylo pominuto, jest na

bíledni. Nepátely pak sotva odešlé vystídalo vojsko císaské. Bytovalo

v opevnných místech a celá krajina vkol musela pispívati k jeho

výživ. Tak teba Loštití do Mohelnice, když tam poátkem roku 1622

ležel oddíl saských jezdc. *)

Jakmile uzavením míru mikulovského 7. ledna roku 1622 po-

tlaena vzpoura a nadešla chvíle oddechu, zasedl soud nad odbojnými

stavy moravskými. V listin obvinných bylo též královské msto
Unov, akoliv úast na povstání nebyla tam všeobecná. Slibovány sice

své doby královským mstm znané výhody, pidají-li se inn ke

') Dvorský, Albrecht z WaldStejna. Rozpravy eské akad. Ro. I. t. 1. 6. 3.

p. 180. 182. 174. — Ve Špitálních úétech mohelnických zaznamenáno >wa8 auf Wall-

steiners kriegsleit aufgegangen istt 2 R. 28 gr. 4 d. Tolik nejmén vydáno v každém

dom soukromém. Kolik se vydalo z obecních dchod nad to, není známo.

») Stief, Geschichte der Stadt Sternberg 24.

«) Stief, 1. c. p. 25. — as. Mat. mor. 1904 p. 278. 274.

*) Ve Špitálních útech mohelnických >Was auf die saiessen Reiter aufgegangen

ist< : 19 zl. 20 gr. 1 d.
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vzpoue, ^) ale v Unov dostala se menšina jinovrc k veslu jen po-

mocí stavovských komissa. Mezi direktory, ji cbž bylo ze stavu mst-

ského pt, nebyl z Unova žádný mšan, ani v etných, odbojným

snmem zvolených komissích. Jenom v prosinci roku 1619 jmenuje se

tehdejší primátor z Unova Václav Držovský mezi dvrníky, kteí

ureni byli k cest do Uher a k prodeji duchovenských statk. 2)

Katolická vtšina mšan nedržela s odbojnými stavy, nejednala

6 nimi ani jim nepomáhala. *) Hned v onen osudný den kvtnový

roku 1619, kdy pijeli do Unova stavovští komissai, mstská rada

jen vi vojsku rozestavenému na inku odevzdala nové vládé klíe

od msta i kostela. Konšelé zhození z úadu vidouce nezbytí „aspo

proti takové moci a kvaltu protestaci uinili". Králi Bedichovi písahy

neskládali a zkusili za nedlouhého panování jeho smutných as.
V útisku náboženském brávali útoišt k jeneralnímu vikái kardinála

Ditrichštejna proboštu Václavu Pillaróvi a ídívali se jeho pokyny. *)

V záležitostech obecních a zemských posílávali své zástupce do schzí

šlechty císai vrné, pedkládali tam ústn i písemn své žádosti, za-

dávali u nich o radu &) a prohlásili se nejednou, „že chtjí pi paních

') Zejména nemly se obecní úty pedkládati královské komoe, nýbrž jen rad

nov nastupující, poplatky královskému podkomoí za obnovu rady mly býti zmírnny

a dosavadní písaha vrnosti od mst pi korunovaci krále mla pestati. Kameníek,

Archivní rozhled, as. Mat. mor. 1894 p. 52.

a) UElvert, Schriften XXII. 274. (Chybn z Hradišt 1. c. XVI. 137. 138.)

Držovský byl primátorem roku 1619 a 1620.

*) V koncepte žádosti k císaské kancelái o zbavení poddanosti píší Unovští

:

»že jsme katolíci jako mnohem vtší díl msta toho asu s konfederaty žádné

spolenosti nemli ani míti nechtli, k nim se neutíkali ani jim nepomáhali.* Archiv

mst. unov.

*) Dosvduje jim dne 15. bezna 1629: »illo3 (Unovienses) semper fidelis-

simos extitisse et usque ad finem permansisse, nec ulla signa defectionis ab illis pro-

diisse. Saepiusque dum in dignitate praepositali tunc temporis coustitutus essem pro

consiliis bonis ad me recurrisse illaque semper sequutos et exequutos fuisse.*

'") KrištofKarelPodstatský svobodný pán zPrusinovic dosvduje

dne 24. dubna 1629: »toto jest mi dobe povdomý, že v té nešastné rebelii, když sme

vyšší stav jak panský tak i rytíský pospolu bej váli a o naše gravamiua rozmlouvali,

duchovních lidí hájili, kostely zastávali, J« M. C. vrnost obmejšleli a jak bychom proti

svejra i J. M. C. nepátelm postupovati mohli se snášeli, týž Unovští náboženství ka-

tolického vždyckny své vyslaný mívávali, své stížnosti nám pedstírali, o radu žádali.

— I toto jest mn tolikéž vdomé, že po šastné victorii J. M. C. jsouce naízen za

komissae k disarmirování msta Unova jako i nkterých jiných mst a obnovení ouad,

k vyptávání se na rebelanty a protivníky J. M. C, že jsem jich krom dvou nebo

Hlídka. • 45
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katolickejch držeti, státi a jich nikterak se nespouštti a radji statky

své opustiti, nežli k rebelantm pistoupiti." »)

Po vítzství blohorském byl Krištof Karel Podstatský
svobodný pán z Prusinovic na Veselíku, Zborovicích a Staré Vsi od

císae poven úkolem, Unov odzbrojit, vyšetit vinníky súastnué

pi vzpoue a obnovit mstský úad. Pi vyšetování shledalo se, že

jen ti radní mšané jinovrci mli inný- podíl na povstání, zaež

byli pokutováni odejmutím statkv a žaláem v Olomouci. ^) Ostatních

nkolik, jimž nemohlo se dokázat pímé úastenství, byli potrestáni slo-

žením z úadu, penžitými pokutami a vzením v Unov. ^) Prote-

tí osob náboženství heretického najíti a doptati nemohl, kteíž by se

jakejch praktik ouastni uiniti byli rali, kteíž také ode mne vyzdviženi byli a do

Olomouce dodáni.*

') Svdí pan Václav ze Zasti zl na Boskovicích dne 31. bezna 1629 a

píše krom toho: »kterak jsou týž Unovští katolického náboženství outržky jak v po-

litickejch tak religii se dotýkajících vcech v té nešastné rebelii snášeti museli, ke

mn své outoišt mívali. — — I toto mn povdomé jest, že léta 1620 msíce Juni

(avšak kterého dne, pamatovati se nemohu) pijedouce já do msta Olomouce, tu jsou

se nkteí páni obyvatelé jak stavu panského tak i rytíského, též mšané olomoutí,

uniovští ano i z jinších míst katolického náboženství do domu mého v drahném potu

seSli a tu jeden druhému stížnosti své jsme oznamovali a dovdouce se, že nepátelé naši

v kvardiích svejch dosti neopatrní jsou, kterak bychme sob z jejich ukrutenství pomoci

mohli, o to se mezi sebou radili. Avšak týž nepátelé naši sljšíce a spatíce nás katolíky

do domu mého se scházeti, ihned pro ti praporce knechtu v noci poslali a tuplovaný

varty obsadili, což my vidouce, že nám proti síle a moci odolati možno nebude, resorvi-

rovali jsme se aspo duchovních našich, s kterejraiž nenáležit zacházeli a jich ven

z zem vykazovali, se ujíti a radj statky i hrdla naše ztratiti nežli jich dáti vyhánti

aneb tak, jak se s patrem Sarcandrem stalo dopouštti tractirovati. Doslechnouce tolikéž,

že nám kostel sv. Michala, pi nmž soudnice jest, vzíti chtjí, tu jsme se jednomysln

jak stav panskej, rytískej tak také i mstskej snesli a spolen na tom zstali že týž

kostel sob vzíti nedáme, jakož pak klíe od téhož kostela jsne vzali a panu Bohušovi

Kokorskému k opatrování jich odvedli.*

') Dva z nich, Václav Poerka a Tobiáš my diá byli roku 162 4 pro-

stednictvím kardinála Ditrichjštejna propuštni na svobodu a iní 28. srpna zápis >že

jsme se proti J. Mti císaské škodlivé rebelii dopouštli a jakési cizí vrchnosti se po-

drobili, do assekuraci vzati atd.« Prosek, Organisace práv magdeburských p. 44.

*) Roku 1629 uvádjí se mezi dlužníky královské komoe »die Schuester zue

Newstatt 117 fl. — Sebastian Jesenzky, Biirger zue Newstatt 77 fl.* D'Elvert, Schriften

XVI. 413. — Unovtí píšou v žádosti k císai roku 1629: »ti kteí in particulari

nco prohešili a jakýmkoli zpsobem bez vdomosti naší tej nešastnej rebelii ouastna

(se) uinili, ihned po slavném vítzství od V. C. M, naízených pánv komissaSv na

statcích, na penzích, vzením a ouadv složením pokutováni jsou a nám mocn cdati

ouadové od V. C. M. zase katolickým navráceni.* Nkolik takových rebellant bylo
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stantský kazatel Mikuláš Koukal Rudský musel uhnouti dívj-

šímu farái katolickému Giásovi a v beznu roku 1621 opustil mato.^)

Akoli tudíž pouze jednotlivcm dala se dokázat vina rebelie,

nicmén v císaské kancelái usneseno potrestati msto celé a sice

ztrátou svobody. Dne 15. bezna roku 1622 dán Unov od císae

spolu s panstvím moravsko-tebovskýrn, zábežským, se statky Gold-

štýnera a Sovincem jakož i mstem Šumberkem v léno knížeti Karlu

z Lichtenštejna. Za msíc potom skládali Unovští zástupcm nového

vladae poddanský slib vrnosti. 2) Byla to tžká, bolestná rána pro

msto od jakživa svobodné. Už nedlouho ped tím zmenšena obecní samo-

správa dosazením královského rychtáe, jenž vázán jsa králi písahou,

zaujal první místo v mstské rad, ml nejvtší vliv na správu obecních

dchodv a ve všem hájil zájnoy koruny. *) Nyní za panství Lichten-

štejnova pezván rychtá „knížecím", obec pak ocitla se v odvislosti

ješt tužší. I hmotn utrpla, jelikož kníže podobné jako v Mor. Te-
bové zakázal Unovu právo várené a jen nkolika mšanm dovolil

nálev piva i vína, jež však obojí byli povinni odebírat z Usova. *) Aby

v unovském vzení ješt 18. ervence 1622. (Z dopisu kardinála DitrchStejna v zále-

žitosti Unovských. Dopis ve svazeku Svdomí k r, 1629 v mst. arch. unov.)

') Poslední zápis jeho rukou v nejstarší matrice zdavkové je ze dne 19. íjna

1620. Pod tím pipsáno cizí rukou : »konec našeho Mikuláše Koukala, svdce duší, který jak

násiln do Uniova se dostal, tak hanebn utécti musel a pravému poádnému knzi

místo ustoupiti « — Pak opt jinou rukou: »Podruhý zase, když Švejdští msto dostali,

pišel a odšel tentam 1642. « Se zetelem na tyto poznámky uvádí Volný v Církevní

topogr. olom. I. 417, že Koukal odešel v ijnu 1620. Ale matrika svdí, že ješt

v lednu 1621 zapisuje kest svého syna Benjamina. Pi ktu stáli za kmotry Pavel,

správce církve loucké a knz Melichar, správce církve onjezdské, oba nekatolití kazatelé

z okolí. Poslední vlastnoruní zápis Konkalfiv je v matrice kestní ke dni 2. bezna

1621 naež od 23. bezna následují kestní zápisy jinou rukou.

^) Dne 15. dubna 1622 vystavuje kníže dto Valice vyslaným komissafim —
byli to Václav Sak z Bohu novic, Hans Jakub Roschen z Euterhoífen a

Baltazar Wollersdorfer, císaský rychtá znojemský — plnou moc, aby na

míst jeho pijali od Unovských poddanský slib vrnosti >Erbhuldigung<:, a naizuje

mšanm, aby komissam složili »die schuldige Pflicht und Erbuntertánigkeit* a po-

slechli, »was sie darauf mit Bestellung des Regiments anordnen werdea.* Orig. v mst.

archive unov.

*) První podpis královského rychtáe jsem našel v nejstarším inventái kostelním

(farní archiv unov.) na str. 160 ze dne v pátek ped sv. Matoušem 1621.

*) Z Mor. Tebové dal kníže 1621 odvézti 24 pánví varných. Volný, Mahren V.

801. — Klement, Weitere Notizen zu Geschichte M. Neustadt. Jahresbericht des Landes-

realgymnas. M. Neustadt 1893 p. 4,

45*
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pohrom, válenými bdami za tch dob beztoho zvtšené, nic neschá-

zelo, vypukl v mst téhož roku 1622 mor. i)

Poddanské vztahy Loštic k Unovu se tmito pomry nezmnily.

Bezprostedním pánem msteka zstal Unov nezkrácen sám. Podobn
jako Sumberk byl i Unov císaem dán knížeti Liehtenštejnovi s vý-

hradou dosavadních práv, svobod a nabytých statk. 2) Jen na

obsazení poddaný^ch far unovských hledl nový pán uplatnit svoje vlivy.

Roku 1622 dokonal pozemský bh bývalý fará loštický knz
Matouš Semelius. Od roku 1619 nejsa zamstnán v duchovní

správ byl inný až do posledku zastávaje místo uitele ve škole.

Zemel na chalup, již byl pro svou manželku vystavl vedle zahrady

farské. ^) V pátek ped sv. Havlem byl už mrtev. K poslednímu po-

ízení ml mocný list od úadu msteka Loštic. Zstalo po nm ho-

tových penz 4116 zl. 25 groši 5 den., jež ml uloženy pod úrok

u mstské rady v Mor. Tebové a v Litovli, z ásti pak pi obci

loštické. Krom toho zbylo penz purkrechtních, jež vázly na gruntech

v Litovli, Unov, Klopinách, Lazcích, Žadlovicích a Lošticích, a

ron se po lhtách splácely 1064 zl. 1 6 gr. Úhrnem bylo tudíž všeho

5181 zl. 11 gr, 5 den.*) Hotová pozstalost se rozdlila mezi devt
sirotk, z nichž nejstarší, Jan Semelius, byl knzem, Daniel a Bedich

provozovali v mst emeslo kožešnické, nejmladší Ludvík byl na

studiích a zddil po zesnulém otci mimo penžitý díl všechny knihy.

Z pti dcer byla Babuše provdána v Lošticích za Pavla mydláe,

jemuž k mšanskému domu pipadla chalupa nebožtíkova, Kateina

byla ženou Valentina Kyselého v Mor. Tebové, Judita a Zuzana se

vdaly za nedlouho potom, nejmladší slula Dorota. Lošticm zstal otec

jejich v „dobré pamti".

Jeho nástupci, poslednímu kazateli protestantskému v Lošticích,

odbíjela již také hodina louení. Psobením knížete Lichtenštejna, jenž

zavázal se císai písemn, dosazovat na fary darovaných panství jen

knze katoHeké, ^) a vzhledem k tomu v Šumberku a v Tebové hned

•) O moru v Unov poznámka v matrice brunseifské, Berger, Zeitschrift des

Vereices 1903 p. 387.

») Volný, Máhren V. 299.

•) Chalupa stojí dosud jako stodola pi nynjSím ísle 21 vedle fary.

) Kniha mstská sv. XXXVI. 38. 39. 1 zl. mor. = 30 groši. Báje o jeho chu-

dob snad vznikla z pravdivého zrnka, že k posledku svého života vyuoval ve škole.

') Revers dto 27. záí 1622. Volný, Máhren V. 272'.
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roku 1623 obnovil duchovní správu katolickou, ^) chtl Unov téhož

roku loštické obroí obsadit katolickým faráem. Bylo to však nemožno.

Pro nedostatek knží pidleny Leštíce konsistoí olomuckou na prosbu

mstské rady unovské farái moravianskému Jakubu Brassoviovi. *)

Ostatn byl to rok nedobrý. V okolí obcházel andl erné smrti

morové. Zasáhl Šternberk a Mohelnici. 3) Též neobyejné draho tísnilo

lid. *) K tomu válené útrapy. Kníže sedmihradský Betlen Gabor vy-

povdv císai mír zavený v Mikulov, poal novou válku. S vojskem

na 50.000 muž silným pekroil v srpnu moravské hranice, obklíil

u Hodonína nepatrný voj císaský a podnikal odtud lehkou jízdou

loupežné nájezdy až k Olomouci, kdež nkolik lýdn se zdrželi, ple-

nili okolí a lid odvádli do tureckého zajetí. 5) Jedno takové oddlení

slezské jízdy vyloupilo opevnnou Mohelnici, z ehož vysvítá, že

sotva minuli nehrazených Loštic. *^)

Z tch píin provedena v Lošticíeh obnova starobylé víry
katolické teprve roku 1624. Konalo ji na Morav tovaryšstvo Ježíšovo.

Clen toho ádu pracoval nejprve v Litovli od 22. dubna do božího

Tla 6. ervna, naež cdebral se do Loštic. Ve shromáždní mstské

rady vykázal se povovací listinou knížete Lichtenštejna, jehož vlivu

Loštice podléhaly, by jen nepímo. Obsah listiny byl, že nekatolické

služby boží mají pestat a kazateli protestantskému se naizuje, aby

vydal klíe kostela i školy a z msta odešel. Z obroních píjm sml
si ponechat pomrnou ást roní na pipadající. Provedení tchto

') UElvert, Máhrische and schlesische Chroniken 330. 344.

2) Unfiov píše o tom 24. kvna 1630 »že neb. knz Jakub, fará moravianský

tam (totiž v Lošticíeh) službu odpravoval, to se stalo na naSi pi pedešlém J. M. panu

officialovi uinnou prosbu a od J. M. povolení, nemohouce tehdaž žádného
faráe tam dostati*

') Stief, Geschichte der Stadt Sternberg 25. — Syrczeh, Geschichte der Stadt

Miiglitz p. 12.

*) V okolí Blanska byl bochníek chleba za 6 groši, korec rži za 30 zl., míra

pSenice za 32 zl. Knies, Blanský okres ve Vlastivd p. 57. Draho ve Šternberk roku

162á. Volný, Máhren V. 746.

*) D^Elvert, Máhrische und schles. Chroniken p. 48. — Dvoák, Djiny Mo-

ravy I. 591.

*) Ve špitálních útech mohelnických, jež za dobu od 1. ledna 1623 se skládaly

v pátek po 8v. Vavinci, zapsáno vydání »dem ehrenvesten Herrn Hauptmann wiederumb

geben das ehr den schlesischen Reittern dle schpiettel Stutten ausgezelet hat

6 dukaten, thuen 12 R. 25 gr. 6 den. Den schlesischen reitern auf Bier. 2 R. 7^ gr.

Mehr vier Brandtwein 26 gr. Mehr ein woss wein 26 gr.
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píkaz bylo sveno vrchnosti unovské. Slavnostním zpsobem byly

zahájeny služby boží, pi nichž v nedli a nkolikrát týdn se dvakrát

kázalo. 1) Protestantský kazatel loštický- i s Janem Moravou, jenž ode

dvou let tu bydlel na svém dom 6. 115, opustili msto. 2)

Ostatn vzhledem k panství zábežskému, kdež obnova víry toho

asu se ujímala „nevýslovn tžko" a vzhledem k Litovli, kdež nový

fará Václav Berger pi svém nastoupení poátkem roku 1625 nalezl

sotva 18 katolík, tak že v pozdjších letech b34o tam teba nové

a nové missie, ^) prošla reformace v Lošticích beze zvláštních obtíží a

nesnází. Z toho dlužno soudit, že odchylné uení nezapustilo ve far-

nosti hlubokých koenv a že ád bohoslužebný, zavedený od knží

jinovrc, nelišil se podstatn od církevního. Obyvatelstvo i za knží

nekatolickj^ch zstalo valnou vtšinou ve svém jádru katolické.

4. První nesli ody Loštic s Unovem.
(1626-1641.)

Loštice zdráhají se pedložit výsadní listiny. — Unov dvakrát obléhán — Poslední

zbytky jinovrc v Lošticích. — Smutné roky 1629 a 1630. — Jednání o kostelní

patronát loštický. — Loštice pi fae moravianské. — Knz Jií Kossicius zvelebuje

moravianské obroí. — Unov opt mstem královským, — Loštice snaží se o potvrzení

starých výsad a o nabytí nových. — Fará moravianský pesídlil do Loštic.

Vtší nesnáze než s obnovou víry ekaly na msto s potvrzením

výsad. Byly prohlášením císaským všechny svobody mstské vbec
pozbyly platnosti a musely též Loštice znovu si vyžádat výsad, „o které

skrze tu nešastnou rebelii eskou byli pišli." Za tím úelem naídil

Unov roku 1626 obci a cechm loštickým, aby pedložili k revisi a

') Tím zpsobem konala se obnova víry v Prostjov a v Litovli, což se

v ostatních mstech panství lichtenštejnského nepopisuje do podrobná, jen povšechn

praví djepisec: »Itaque migrare jussi pravitatis doctores: Litaviá primm Luteri prae-

dicator famosus, ad quem singulis sacris diebus multitudo etiam Olomucio accurrebat;

tum ex Jjaudzicz oppido ac Trebovia civitate; tum alii decem e variis hujus ditionis

locis exturbati.* Laudzicz jsou Loštice. Schmidl, Historia societ. Jesu IIL 578—580

') Z Ivanic byl Jan Morava vypuzen r. 1622. Kratochvil, Ivanice 226.

') Posledním luteránským faráem v Litovli byl Matouš Schwammschneider. —
O katolické reformaci v Litovli Volný, Cirk. topograf. olom. I. 361. Schmidl, 1. c. III.

675. 1080.
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ke schválení veškery listy, vztahující se ke koupi Loštic roku 1581 a

„všeckny a všelijaké privilegia a nadání kteréž obec i cechové v m-
steku Lošticích na jakékoli vci sob dare" mají. Listiny mly býti

pedloženy v prvopise, a to byla první potíž. Pro nebezpené asy

válené byly dležité listiny ony chovány v úkrytu nesnadno pí-

stupném. 1) K tomu v onch dobách, kdy pípadnou ztrátou listiny byl

také znien poslední dkaz práva nenahraditeln, nebylo radno dávati

dležité listiny z ruky, by je i sama vrchnost žádala. Bylo-li nkdy

poteba, dovolávati se znní jejich, pedkládaly se pravideln jen ov-

ené opisy. Sluly „vidimus".

Takové opisy odevzdaly Loštice díve kdyái Unovti. Na to

poukazují, odpovídajíce k poruení vrchnostenskému: „že jsme již

pedešle z takových privilegium a nadání Vašim Milostem vitymusy

neb vejtahy hodnovrné byli pednesli a jich podali, nyní pak abychom

týž privilegia, kdež tak v tyto nebezpené asy ped lidem vojenským

k schování dané a zaopatené jsou, nemohouce my k nim pro mnohé

píiny tak snadn pijíti a je vyzdvihnouti a Vašim Milostem od sebe

dáti ruli, nikoliv nám nyní milostivého poruení vykonati možné není"

a prosí tudíž „ponížen a pokorn, že nám toho k njaké naši nedban-

livosti piítati neráite."

Le Unovstí v odpovdi ze dne 20. ervna 1626 stáli d-
razn na pedložení prvopis : „Akoli jsme se nadali, že jakožto

ddiní poddaní naší poruení naše bez tch vašich postranních vejmluv

vykonáte, ale spatujeme víceji neposlušenství pi vás nežli poslušenství

;

však v krátkosti vám to dobe se pipamatovati mocti bude: že jste

pedkm našim vidimus privilegií vašich dali, o tom my tak dalece

vdomosti nemáme a jich pro mnohé jinší nepíležitosti hledati chvíle

míti nemožeme. Protož ješt vám na konec porouíme, že jak vy

i všichni cechové vaši tak se poslušn zachováte a nejdéle do štvrtka

píštího takové vidimus nám vyhledajíc in originali beze všech všudy

vejmluv k rukám našim pednesete, jina neuiníce." ^)

Ale tydenní lhta loštické rad daná minula bez výsledku a

bylo snad poteba nových pobídek. Další však jednání o vci vsunuto

1) Bývalo tehda zvykem, že dležité listiny zvlášt za dob válených dávaly se

chovat k vrným rukám úad hrazených mst. V Olomouci na píklad bylo pro taková

deposita bezpené místo ve vži. Kde se chovaly listiny loštické, není známo.

') Houdek, Loštice 44. 45.
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do pozadí novým vzplanutím války, v níž Unov musel k obran
soustedit i všechnu pozornost.

V polovici srpna hrab Mansfeld s vévodou Výraarským Janem
Arnoštem vtrhli dvma proudy ze Slezska na Moravu, by se odtud

v Uhrách spojili s Betlenem Gaborera. Zatím, co jedna ást nepátelské

armády stanula 20. srpna ped Novým Jiínem, po jehož dobytí táhla

dále do Uher, druhý oddíl smrem od Opavy ponkud dív se piblížil

k Unovu. Ale vzíti msto se mu nepodailo. Mšané opativše se

zavas prachem a olovem z císaského skladišt v Olomouci, hájili

mužn hradby, v emž staten jim pomáhaly ženy, jež kamením a

horkou kaší prosnou pivítaly nepítele, když po žebích chtl útokem

vystoupit na zdi. i)
(P. d.)

*) D^Elvert, Mahrische und schles. Chroniken (Památky kr.ije hradištskélio) p. : 60.

Dle techto pamtí stal se útok na Unov »vc žn«. — Pda Moinveiz III. 180 píše,

že v ervenci.
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Ze slovinského písemnictví.
Podává Alois Koudelka.

Bez upílišování „chef oeuvre" slovinského písemnictví poslední

doby lze nazvati historický román známého slovinského spisovatele

F. S. Finžgara „Pod svobodnim solncem". Pvodn vycházel v m-
síníku j.Dom in svt", te vjšel samostatn ve dvou dílech. Romá-

novou hlavní myšlenkou jest osvobození Slovanstva z moci Byzantského

císaátví. Tedy také asový to moment, aspo symbolicky. Nezabíhá

však autor do tendenního idealisování, nýbrž jádro dje vložil do

osob a okolností, jež líí s historickou zrovna ueností (t. j. erpáním

z pramenv) až pekvapující. Nkteré kapitoly tou se jako úvod do

osvtových a politických djin východní íše ímské. V líení prohni-

losti byzantské kultury snad zabíhá autor píliš daleko (myslím tu

líení jejího vnjšího lesku, kterým vnitní prohnilost zakrývala), ale

8 umleckého hlediska docíleno tím vtšího úinku. Vrcholem stojí tu

Belizarv triumf, jenž se mže miti se vším, co svtové literatury

v tom ohledu podobného pinesly, a vítzství Slovinc v cirku jest

pímo úchvatné. Pozoruhodnou osobou v románu jest Justinián a potom

Theodora, a by lu snad nebylo škodilo vytknouti více i nkteré její

dobré vlastnosti. Pedstavitelem hlavní myšlenky jest Iztok. A teba

uznati, že se autorovi podailo odvodniti rozvoj svého hrdiny; pouka-

zuji tu na X. a na XXII. hlavu druhého dílu. Vliv kesanství na

Iztoka zosobnil spisovatel v charakteristice Ireny. Arci konený úsudek

o umlecké hodnot bude možno definitivn pronésti až po vyjití

III. knihy, než už te slovinská kritika prohlašuje román ten i po

stránce jazykové za nejlepší práci slovinskou.

Ivan Cankar vydal milostnou pohádku „Milan a Milena".

Cankar nazval práci svou pohádkou, v pravd však je to filosofování

o nejvyšších záhadách. V X kapitolách, a to v lichých, líí nám autor

život a vývoj jeho — hrdiny, v sudých pak — hrdinky. Oba touží

a prahnou po pravd a kráse, než nenalézají jí v život, nýbrž ve

zniení, na dn Bledského jezera.

Petr Bohinec vydal vloni I, letos pak II. svazek svých

sebraných apis. První nese nápis „Drobnice", druhý „Sredozimci".

V prvním svazku jsou povídky pro mládež, až na romantickou povést

o eské knžn. Druhý svazek zabírá v sebe šest rt, název pak
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„sredozimci" volil autor po svátcích, jež svtíme uprosted zimy, kdy

je psal. Jak sám v úvodu praví, psal je jako darem obžinkovým pro

slovinské dívky, ne „sleinky". Námty jejích vzaty jsou z lidu a jeho

života. Nkteí kritikové vidí v B. nástupce Juriova.

Dr. Fr. Detela patí k spisovatelm staré ješt generace, kteí

arci nemilovali podrobné charakteristiky ni hlubokého rozboru psycho-

logického jednotlivc, v nichž si moderní spisovatelé libují až do té

míry, že dj úpln se ztrácí, za to však dovedli krátce a strun
charakterisovati celé situace, vystihnouti psychologii celého okolí, a

proto byli tak rádi teni od nejširších vrstev obecenstva. Tmitéž

vlastnostmi vyznauje se román D. „Tujáki promet". Román vyznauje se

jemnou ironií, ídící se zásadou „Tout comprendre c'est tout pardonner",

jakož i bezosobným vmšováním se v dj.

Silvin Sardenko, mladý a nejlepší náboženský (trochu divné

snad oznaení, ale nevím pro se mu vyhýbati) lyrik slovinský napsal

dv dramatické hry „Mater Dolorosa" a „Máti svetega veselja", jež

arci dramaticky jsou slabé, ale jež obsahují skvostná lyrická místa.

Písný jinak kritik Dr. Mih. Opeka praví o nich : „Zakaj málo ve
ili málo manj dramatiške umetnosti — ni ne de, e se pa položi dobro

zrno v zemlja, kjer bo obrodilo stoteren sad." To uvádím na povzbu-

zení našim katolickým spisovatelm dramatických dl.

F. S. Finžgar napsal drama „Naša kri". Posudky o díle se

rozcházejí, jedni prohlašují je za nejlepší kus pro lid, druzí všelicos

mu vytýkají. Ze všeho jest vidno, že kus postrádá divadelního dje,

že více se mluví než jedná. Aspo jeden kritik po radách, jak by ml
oklestiti svou práci, praví na konec: „Budeš mistrem dramaturgem."

Dj vzat z dob francouzského obrození Ilirie. Hlavní motiv jest: ukázat,

co by se dalo ze slovinského lidu uiniti, kdyby mu porozumno bylo.

Fr. Milinski jest oblíbený tenám spisovatel, a to pro svj

humor, kterým pouuje. Platí li „Ridentem dicere verum quid vetat"

o jeho „Igrakách" a „Pravljicích", platí to najm o „Muhoborcích"

(poslední práci jeho), v nichž tepá — pijanení, sprosáctví
(na naše pomry jakoby ulil). Dobírá si v nich také moderní
výchov mládeže, jakož i brusie jazyka. Je to — krátce — zá-

bavná a spolu pouná knížka.

O Milanu Pugelj-ovi lze íci, že je spisovatelem, ale ne —
umlcem. V jeho knize „Brez zarje" jest pt novel vzatých z temný^ch

stránek života. Dr. M. Opeka dí, že když knihu jeho peetl, brnl
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mu V uších verš z Isaiáše (9, 3) „Multiplicasti libros et non multipli-

casti laetitiam !"

Anton Novaan vydal v „Knihovn spisovatel souasné

doby" druhý díl „Naší vsi", sbírky to povídek. V prvním díle vy-

stoupil s vykasanými rukávy, jako by mínil na jevišt slovinské

literatury uvésti nový smr v písemnictví jak po stránce ideové tak

i estetické, a zatím se ukázalo, že mu k tomu schází síly. Zajímavý

jest pouze jako nový zjev na dráze k realismu. Jeho osoby nejsou

subjektivn stylisovaní typové, nýbrž skutená individua, jaká snad na

vsi žijí. Slabou však stránkou jeho osob je, že žijí jakoby samy ze

sebe, nebo jejich jednání a snažení neboli správnji eeno opomíjení

visí na tenké nitce jakési „idee", jež se na vlas podobá predestinaci,

v jaké si liboval impresionismus. V 9 povídkách pokusil se N. sezná-

miti tenáe s problémem slovinské vesnice, po pípad slovinského

národa, V N. lovku žije kepká fysická, pírodní síla, jež ho pudí,

by užil života. Než duše jest dtinná, plná dobroty, lásky, odpouštní

a veliké nadje, že svt je tak dobrý, jak ona. Tragický moment tkví

v tom, že se ty naturální bytosti v boji s pomry, životem, kulturou,

jak je as do slovinské vsi naplavil, lámou, upadají v tupou resignaci,

zblázní, umírají a už pirozenou nebo násilnou smrtí. Znalec slovin-

ského písemnictví zná tyhle typy z Cankarových prací, jakož i druhý

typ lidí Nov., lidí chtivých majetku, tupohlavých, pobožných, bez silné

vle. Z Nov. hledí vedle spisovatele vroucích cit také neslaný kle-

vetník; podkladem jeho realismu jsou pedsudky.

R, Fr. Magjera „Noví zvuci" (básn) vyšly v druhém vydání

za rok. Druhé vydání rozmnoženo o 40 stránek, jež obsahují úvod

napsaný Dr. Jos. Tominšekem a pak nový oddíl, též 31 „epigramv"

a 4 nové básn. Autor, známý paedagogický spisovatel, jest básník

mkce lyrického rázu, proto se mu básn epického rázu nedaí a

epigramm jeho nedostává se bitkosti jak myšlenkové tak i výrazné.

Dodatkem k slovinskému písemnictví piiují nkolik ádk

o bulharském písemnictví.

Osudný rok 1912 upamatoval Bulhary na dv dležitá data

v djinách jejich duchovního obrození. Ped 150 lety dokonil mnich

z kláštera Chilandarského na hoe Athos Paisij svou „Istorijata

Slavenobolgarskaja", již se snažil, putuje od msta k mstu, od ddiny

k ddin, ve své otin v opisech rozšíiti. Skrovné to dílko „o ná-
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rodech a carech a svtcích Bulharska" jest poátkem nové bulharské

literatury. Poukazuje svoje rodáky na jejich minulou a zapomenutou

velikost, hledl v nich probuditi vdomí jejich vlastní ceuy, by se

pestali stydti za jméno Bulhar. Dalším krokem v této práci duchov-

ního osvobození je sbírka bulharských národních písní (Bolgarski ná-

rodní pesni) bratí Dimitra a Konstantina Miladinova, kteí

r. 1862 „nevysvtleným" zpsobem zemeli v Caihrad ve vzení.

Sbírku tu vydal v Záhebe r. 1861 mladší bratr (Konstantin) za pod-

pory velikého Strossmajera.

Jiný památný den, jenž bude znamenati hraneník v djinách

bulharského písemnictví, donesl sám r. 1912, zemel totiž toho roku

v Itálii u vku 46 let Peno S lávej kov. SI. byl zosobnním váž-

ného duševního snažení v nynjším Bulharsku; jeho díla svdí o pro-

niknutí prabulharské bytosti duchem všelidské kultury. Ješt ped
vypuknutím balkánské války zaalo nakladatelství Paskaleva ve Srdci

souborné vydáním jeho životního díla „Krvavá pesen", ve které se

snažil po vzoru Ad. Mickiewiczowa „Pana Tadeáše" podat obsažný

obraz o život Bulharv a jejich snahách po osvobození v rámci boj,

které pedcházely konené osvobození jejich. Poslední prácí jeho byla

sbírka peklad z nm. básníkv od Goetheho až po Dehmela (Nemski

poeti), jež vyšla ve „Vsemirné knihovn".

Co oteveno bylo národní divadlo, zmocnila se bulharských spi-

sovatel divadelní horeka. V ele tch dramatických spisovatel stojí

Vázo v, Strašimirov, Todorov, k nimž se v poslední dob pi-

družili Peju Javorov, Kiril Christov a Ivan Kirilov.

Vazov docílil nejvtšího úspchu histor. kusem „Borislav", krom
toho tší se nemalé oblib zdramatisovaný jeho román „Podigoto" (Pod

jamem), jakož i tragedie svedené ideální uitelky, carevny Kazalarské

(taktéž zdramatisování stejnojmenného románu).

Ant. Strašimirov sbírá svoje dramatické práce. První svazek

„Piesi" obsahuje tyto práce: „Upír", „Andlina" a „Dm". „Upír"

jest krvavá bulharská variace tragedie o Romeovi a Julii na vesnici.

„Andlina" podává nkolik svžích obrázk ze života na ddin s ne-

zbytnou rvakou pro milou, jež však koní šastn. „Dm" je spíše

satyrou než veselohrou, ježto dává nahlédnouti, tebas jenom letmo,

do domu úplatného úedníka ve Srdci. Drama „Otvad" (Z tamonad)

jest vzato ze života Makedonc. Veselohra „Svekarva" (Tchyn) jest

veselý, místy až cynicky hrub nakreslený obraz z rodinného života

bulharského. V kuse, jehož látka erpána z lidové povésti, „Nad bez-



o bulhar kém písemnictví. 645

krastni grobove*' (Nad hroby bez kíž), spatujeme spisovatele ve

stopách symbolist. Je to Ibsenovské drama svdomí, jež se odehrává

hned v Maeterlinkovských scénách, plných ponurých tajemstev, hned

zase za evu a ryku tatarských šarvátek. „Sveti Ivan Rilski" jest

historické drama ve verších, autor pak vytkl si za problém ukázati

jím stetnutí se byzantské dekadence s primitivní prostotou a nevzd-

laností Bulhar na preslavském dvoe carském. Kritika prohlásila kus

ten za žalostné pochybení.

Ptko Todorov líí ve svém kuse „Parvite" snahy probou-

zející se mladé intelligence, boje a nedorozumní mezi ní a starými,

jejichž názory na život zakaleny jsou ješt názory z tureckých dob.

V sebraných dramatických pracích jeho „Drami" (I. svazek) pojaty

jsou tyto kusy : „Stavba kostela", „Víla" a „Strachil strašen hajdutin".

Hrdina, jenž pro neporozumnou lásku do hor utekl, aby se cele oddal

kouzlu Balkánu a v nm nade vše pozemské utrpení povznesl, jest od

Turk jat a na cest na popravišt potkává se se svou bývalou milou,

jež jako žena jiného oplakává svj zmaený život. Ted však, když

ho poznává a jeaiu porozumí, jest už pozd; jemu zbývá toliko smrt

hajduka, jí pak „píse o kráse a svobod". Mimo to vydal „Nevsta

Borjana", jejížto ideou jest: Umlec jest bohorovná bytost, proto ne-

schopná pozemských pout, jako jsou dm a rodina. Touž ideou obírá

se jeho „Zmejova svatba". Nevinná Cena ve své neurité tužb po

vznešeném zamiluje se do lesního ducha (Zmeje ^= had vlastn) a ne-

chává se od nho unésti do jeho sluje. Když po lidsku ženském rozta-

zování a ohrození všechen strach ped ním byla odložila a eem jeho

o kouzlu hor nyv naslouchá, pichází tupý dav ze vsi, by uloupenou

dívku zpt odvedl, a nž urený únosci proklává srdce nešastné Ceny,

jež sotva okusila štstí horské svobody.

Peju Javorov, jenž si dobyl názvu „básníka noci", uvádí

diváky pímo do života nového Bulharska svým kusem „V polité na

Vitoša". Je to milostná tragedie s pozadím nezbytné politiky. Hrdinka

je skvostná postava, živá a pirozená pes to, že spisovatel v kreslení

již tu a tam až do krajností zabýhá. Hrdina, mladý advokát, jest hrdina

naší doby, brzo k nevystání, brzo zase politování hodn trapný, jehož

oslující idealismus nedovedl zušlechtiti vrozeného egoismu, jenž

slabošsky podléhá, jakmile jest postaven ped njakou otázku, jíž

frásemi nelze odbý^ti.

Kiril. Christov, jenž ve svých dvou knihách znova sebraných

a pepracovaných písní na „Ženu a víno" („Himni na zorata" a „Slano-
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gledi") smle hlásá svou bounou, touhu po vyžití, napsal veršované

drama „Bojan Magesnikat" (E. arodj), jež doznalo znaného úspchu.

Na poli lyriky hlásí se mladé síly a to N. V. Nakitin se

sbírkou „Životat može bi je san" a Sirak-Skitnik (Panajov Todorov)

sbírkou „Ispovedi".

Známý Elin-Pelin vydal druhý svazeek svých povídek

(Razkazi). Svtem jeho jest ves a každá z jeho prostikých povídek

stojí tenái za den na venkov prožitý.

N. G. D a n e v zamstnává se ve své sbírce novel (Kogato

slanceto zachoždaše) kulturním životem a jeho moderními problémy.

Jakýmsi protjškem k historickým románm Vazovovým jest

N. Naeva „Na Carevec", v nmž spisovatel dnešním tenám s nej-

vtší co možná vrností a s vlasteneckým významem pedvádí pomry
a události z doby zániku íše Trnovaské pod carem Sišmanem a patri-

archou Enthymiem, najm poslední hájení carského kopce (Carevce),

na nmž stávaly paláce carv a bojar, proti pesile tureckého vojska.

Aby ani Bulhai nebyli bez franc. pikanterie literárníj o to po-

staral se Andrej Proti sbírkou rt „Eva".
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O táborských traktátech eucharistick^ch.
Dr. Jan Sedlák. (. d.)

O traktát Mikulášv a Píbramovu obranu nauky katolické sveden

prudký boj v audienci na Konopišti posv. Janu Ktiteli r. 1423.

Po dlouhé debat o obadech obrácena tu pozornost k táborské
nauce o svátosti oltání. Pravovrná nauka formulována v o s m

i

láncích, 1) v nichž se jeví zejm snaha vysloviti reální pítomnost

Kristovu v eucharistii tak, aby nebyla možná žádná vytáka. 2) Zvlášt

sedmý lánek: „Christus verus deus et homo est secu ndum corpus
verum naturale et sub stan ciale, quo residet in celo,

simul et semel in pluribus locis distantibus et incommunican-

tibus, quia in qualibet bostia conseerata, non tamen est ibidem exten-

sive dimensive" a osmý, že se má Kristu ve svátosti vzdávati pocta

klanní, smovaly pímo proti traktátu Biskupcovu, Nelze tedy po-

chybovati, že hlavním pvodcem tohoto vyznání byl Píbram. 3) Od
knží táborských žádáno, aby ty lánky prost vyznali. Ti z poátku

hledli se vykroutiti, poukazujíce na hmotné nazírání Kafarnaumských, *)

ale konen podepsali je všichni, dodávajíce, že je pipouštjí „ad

sensum catholicum verum primarium et principálem salva declaracione

terminorum," &) Co tahle klausule mže znamenati pi jasném znní
lánk, zvlášt pi lánku sedmém, tžko íci, Táborm však staila,

aby se vyklikovali z nauky, kterou na oko úpln piznali. Naproti

') Jsou u Prochasky, Miscellaneen der bohm. und máhr. Litteratur, Prag 1784,

str. 268 n. a odtud je pevzal Hofler SS. II. str. 576.

^) Proto vždy pesnjší vymezení pojmu »reální« : »totum dominm Jesum Christum,

verum deum et hominem, cura suo proprio corpore et sanguine nobisoHm esse sua pre-

sencia reali* (1. 51.), »secundum suam substanciam corpoream natu-
ralem, quam assumpsit de Virgine Mariac (2. l.\ >in quantum corpus et in

qnantum substancia« (4. l.), »in quantum substancia est in sec (5. i.),

»in quantum est substancia et in quantum est corpus et sic subatancialiter et cor

poraliter est ibidem: cum hoc tamen non est ibi dimensionaliter seu dimensive ex-

tensive (6. 61.).

3) Píbramovi je také pipisuje Payne, mluv ve svém obšírném aktu proti

Píbramovi o bádání na Konopišti (vid. dv. kod. 3935 fol. 320" ab).

*) Aby byla odstranna tato pochybnost, bylo asi teprve nyní pidáno pi 4 , 6.

a 7. lánku : >non tamen est ibi dimensive*,

í) Chron. Tábor. Hofler SS. II. 587.
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tomu žádali táborští knží, aby misti pražští podepsali dv formule,

hlásající remanenci^) a skryt obsahující pikartství. Misti prý jim

formule ony sice piznali, ale nechtli jich podepsati. Tak vypravuje

Mikuláš v Kronice a není pro mu neviti.

Pak se zaala hádka o traktáty. O té máme zprávy s obou

stran. Mikulášovu v Kronice a Píbramovu v pípiscích k Ži-

votu knží táborských.

Mikuláš tvrdí, že jej a jeho spis Píbram zostudil po celém

království pro jediné místo spisu, jež jinak prý^ vykládá, než je mínil

Mikuláš. Traktát Píbramv pak prý jest pln blud. ^) Píbram prý jej

nejprve nechtl uznati za svj, ale potom piznal, že jej psal. Ob
strany shodly se pak vtom, aby traktát Mikulášv prozkoumala

a teba-Ii, opravila kommisse, v níž z Pražských byl Píbram a

z Táborských knz Havel Sušický. Ti prý traktát Mikulášv do-

plnili a prohlásili pak ve shromáždní, že tak doplnný má se Pražským

i Táborským ohlásiti jako schválený ke tení. Podobn spis Pí-
bramv byl sven Jakoubkovi se strany pražské a knzi

Václavovi se strany táborské, aby jej opravili, ale vinou hlavn

Jakoubkovou prý se v té vci nic nestalo. ')

Píbram v pípiscích k Životu kneží táborských, mluv o há-

dání Konopištském, nemíní se o svém traktátu, o Mikulášov však

spise dí, že jej kommisse shledala v mnohých kusech bludným *) a

opravila jej, pidávajíc slova na místech bludných, kteréžto opravy

inil knz Havel vlastní rukou. Potom rozhodí s obou stran, pan Smil

z Holice a Simon od Bílého lva z Prahy se strany pražské. Chval

z Machovic a Matj Louda s táborské, opravení pochválili a první

traktát Mikulášv zavrhli jako bludný a neádný a uinili vyení, aby

knží 8 obou stran ohlášeli s kazatelen, aby nižádný traktátu Biskupcova

neopraveného nedržel ani nepijímal. A aj ! pes to prese všecko týž

knz Mikuláš i s jinými knžírai brzo potom ten svj traktát neopra-

veny bez tch pídavkv s tmi kusy bludnými po obcích i mstech

') »Paais sacramentalis in nátura sua manens panis est sacramentaliter corpus

Christi* a »Panis sacramentalis in nátura sua manens panis non es idemptice corpus

Christi de idemptitate matriali intelligendot (ibid.).

*) Zvlášt vytýká výrok Augustinfiv, že se Kristus v rukou knží vtluje. Viz

k tomu Husovo »de creare*.

») ibid. 587—589.

*) V padesáti, jak dí zpráva skoro shodná s touto u Prochasky Mise. 271.
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rozepsali jsou a tém po celé zemi jej rozseli a tím pemnohá srdce

sprostná bludy a kacístvím naprznili a nakvasili a víry své a úmluvy
na tom roku nezdrželi. Tak vypravuje Píbram.^)

Pirovnáme-li obojí zprávu, vidíme, že se Mikuláš hledí uiniti

nevinnjším, než skuten byl, a rozhodnutí audience líí pro sebe

píliš píeniv. Schze Konopištská pikartskou nauku zavrhla, pimla
Tábory, aby podepsali formuli pravovrnou, a odsoudila traktát Miku-

lášv, dovolujíc, aby pouze v redakci Píbramov, v níž ho dnes ne-

máme, byl ten a rozšiován. Píbramv spis byl sice pro forma také

sven kommissi k prozkoumání, ale nic o nm nerozhodnuto. Ka-
tolická nauka slavila na Konopišti zásluhou Píbramovou vítzství nad
pikartskou, ale ve skutenosti šíili Táboí pikartství dále.

Chelický proti pikartm.

Druhý význaný odprce pikartství táborského jest Petr Chel-
ický. Písemnou památku tohoto odporu „Repliku proti Miku-
láši Biekupci Táborskému" uveejnil z rkp. cis. knih. olo-

mucké Annenkov ve Sborníku petrohradské akademie nauk sv. 55

(1893). Obšírnji zabýval sejíJastrebov ve spise Etjudi o Petre

Chelickom (Petrohr. 1908), kdež se také pokusil z titát Chelického

uriti, kterých traktát táborských Chelický používal, a poznávaje dobe,

jak veliký význam pro porozumní nauce mají traktáty, *) hledl pispti

k rekonstrukci literatury táborské, sestaviv ony úryvky, jak myslil, že je

jednotlivým spism lze piísti. Výsledek takové práce je vždy ceny

problematické, zvlášt pak u Jastrebova, jenž se piznává, že nkde
mu nebylo lze uriti, kde koní citát a kde mluví již Chelický sám, "j

což pece, te li se pozorn text Chelického, není obtížno. Nyní, když

ada táborských traktátv eucharistických jest objevena, lze o pomru
Chelického k literatue táborské mluviti pesnji. Zvlášt o pomru
jeho k traktátu Nmcovu je te soud náš jistý naprosto. U Biskupce

zstává však do jisté míry pochybnost na dále, protože neznáme

') Viz Vinaický y asop. katol. duch. 1863 str. 373.

*) Spisu uv. str. 196.

8) Tamže str. 197.

Hlídka. 46
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traktátu eského, jejž poslal Biskupec Chelickému, ani jeho spisu „De
non adorando". ^)

Jeví pak se pomr Repliky Chelického ke známým nyní traktátm
táborským takto

:

Úryvky v kap. III. jsou z M I, ^) ve IV. kap. z M II, rovnž
v kap. V. a VI. Chelický chce jimi Biskupcovi dokázati, že jeho slov ne-

zmnil ani jim nepodložil jiného smyslu.

V hlav IX. partii o tyech bytech excerpuje Chelický samostatn z M I,

Ž a De 4 modis. Vta „A to rozlin . . . rozplozuje" (str. 426) jest v M I

doslovn, co jest na str. 427, jest více ze Z s) a ke konci z M II. Citát

„sú nestatené . . . jako králík* je z ásti v M I doslovné, ale celé nikoliv,

píklad o setníku a králi je též v Nota duo, avšak zase ne doslovn. Snad

je z M III, nebo jest Chelickým volnji zpracováno. „Opt jiné položení"

(str. 428) jest usnesení synody klatovské. Co ústn ekli Chelickému,

je také v Nota duo (168a).

V X. kap. jest první citát (str. 429) z M II. *) Druhá e „Protož

rozum kesanský . . . obtovány jsú" jest v Z (140b) doslovn, rovnž
„ten posvátný chléb . . . jeho skutk v", avšak ne doslovn. „Kristus uvedl

jest ... již minulého" jest úpln ze Z (140b). , Kristus jest hojnj . . .

pochopen býti" (str. 430) vzato opt doslovn ze Ž (146a). Následující citát

„sú lidé pieliš hrubí ... v em záleží" není v žádném traktátu. „Jest ne-

ekl sprostn . . . ukižovaného" jest úpln z Multi a pate luminum (153a).

V kap. XI. „písma . . . minulé dávno" (str. 432) a „nemá od ni-

žádného . . . nekrmili se" neznám, ale „nebo jedenie . . . bez toho znamenie"

je doslovn z Multi a pate luminum (152b).

Ve hlav XII. „kesané mohu slušn . . . tam ustrnu" a „kesané,
podle zákona . . . jemu modliti" je z M III.

Citát první v kap. XIII. , Kristus zpósobil jest . . . pokušením" pevzato
jest ze Z. 5j j,Jakož obrazové . . . jemu modle" jest z M III, „tžké
rúhánie ... se nedlil" ze Z (147a) voln.

') Chelický praví sice (na m. uv. str. 414) : >0 tom mnoho dóvodóv tv ruku

psaných tb dvú traktátu tvú máme, ímž patrn myslí esky teit »Ad . . . magnifi-

cacionem« a spis eský, jejž mu Biskupec byl poslal, tak že by se zdálo, že spisu »De

non adorandoc neznal. Ale nkteré citáty v jeho Replice ukazují zejm, že i ten spis

ml Chelický v rukou. (Srv. Jastrebov sp. uv. str. 211 n.) Zda úplný peklad, jest

arci pochybno.

') Tak oznauji dále Mikulášv traktát Ad . . . magnif. eský poslaný Chelie-

kému oznauji M II, De non adorando M III a traktát Jana Nmce ze Žatce Ž.

*) Qaod nunquam descendet ad quodcunque altare illo corpore, eciamsi s. Petrus

missaret, douec seculum finiatur (fol. 142b).

*) Pirovnání skála—Kristus a Jan—Eliáš je také v Ž, ale v tom kontextu

není odtud.

') Virtute huius fidelis contra insultus dyaboli roboratur . . . ut hac esca contra

temptamenta essent validiores (144a).
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V kap. XIV. „ponvadž chléb posvátný . . . jest obtieženjší" (str. 437)

je dle lánk Píbramových doslovn z M III.

Výroky Táborských v hl. XV. vybírá Chelický z M I a ze Z voln.

V XVI. hlav „Kristus jest . . . svatých lidí" a „když tiem obyejem . . .

dccházieme" (str. 443) jest doslovn v Ž (144b 144a). Proti vt, že tlo

Kristovo jest duch všudy rozšíený (str. 444), mluví skoro všecky táborské

traktáty,^) ale nikde není úplný závr: „by kterak . . . pravdu boží falšují".

Snad je z M III.

Citáty v kap. XVII (str. 447) jsou všecky doslovn pejaty z traktát

táborských známých : „Protož ten lovk . . . zatracení" z Mul ti a pate

luminum (154b), „nebo když by . . . toliko svátost" a „kolikrátkoli . . . slazen

bývá" ze Ž (140b 145a). Úryvky v hl. XVIII. (str. 450 n.) jsou v Ž

(141b), ale Chelický podává je volnji, nebyly-li doslovn v M III.

Co v hl, XIX. (str. 452 n.) cituje Chelický ze Z, uvedl již na str. 430

pesnji. „Protož když by . . . jest bytem svým" je z M III. Výroku však,

že „každé stvoení vidomé móž sluti svátost", nenalézám. Jest asi také

z M III, odkud jest vzato i „Kristus jest v svátosti nižším obyejem než

v lovku vrném".
Citát první v hl. XX. (str. 455) je sestaven ze Z (141ab), rovnž

druhý (str. 456), ale konec jeho „a že by nyní již . . . shledají" tu není.

Výroku „kteréžto jedenie ... i zlým obecné" v hl. XXI (str. 457)

nikde nevidím. Snad jest z Mikulášova výkladu na VI. kap. Janovu. Nebo
již z Martinka, proti nmuž dále Chelický polemisuje ?

V kap. XXII. jsou výroky na str. 459 ze Ž summárn vyaty. Další,

jakož i polemika v hl. XXIII. zdá se smovati proti názorm Martinkovým.

Úryvky v hl. XXIV. na str. 465 jsou v M I i Ž, ale nikoliv slovn,

zvlášt Ambrože tu nenalézám; Augustinv výrok jest v Z (145a) a v Multi

a pate luminum (152b).

Dlouhý citát v kap. XXV. (str. 467) „samo jedenie ... ale v zna-

mení" jest doslovn z Multi a pate luminum (152b 153a), druhý „Nebo

mnozí vrní . . . života nemli" ze Ž, rovnž doslovn (145b 146a). Výrok

Augustinv na str. 469 jest v Nota duo.

V XXVI. kap. „ty svátosti . . . vcem takovým" (str. 470) jest

v Multi a pate luminum (153ab), ale ne doslovn. „Proto lépe než obraz . . .

k znamení" (str. 471) nenalézám, jest nepochybn z M III. V následujících

kapitolách jest polemika o názor V i k 1 e f v.

V kap. XXXII. (str. 489 „najprve v tom . . . milovánie nás* jest

skoro doslova v Ž (141b 142a). „Mistr najlepší . . . tato uvedena" je skoro

doslovn v De 4 modis, ale konec „A ponvadž figury . , . dostaten to

ukazují" tam není.

V XXXIII. hl. opakuje Chelický vývody Táborských summárn,
v XXXIV. „že s sob to sami bludn smyslili bez založenie víry" (str. 495)

bere z M II, a koní vtipn narážeje na spisy táborské : „Protož nenie hodné

o tom nauení éci : Pán Bóh, jenž jest dal tento dar* — to je zakonení

Ž — „ani to móž eeno býti: Mnozí ot otce svtlosti nov jsúce osvie-

•) M I, Ž, Nota duo, kdež ta vta je doslovn, De 4 modis.
46*
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ceni jasn" — to jest zaátek prvního traktátu Paynova — ani to: ^Tento

neb onen byl dobrého života^ — to jest výrok Táborských o Zateckém —
„ani to, že vy jste svétlo v tom a mnohým ste oi oteveli o té pravd,

ješto dávno svt blúdil o ní" — slova táborských ústn pronesená i
z M III? — ,ani jest to duch pravdy'^ — zaátek Z.

Mimo ti traktáty Mikulášovy má tedy Chelický spis Jana
Nmce Žateckého, proti nmuž hlavn polemisuje a z nhož uvádí

16 úryvkvj obyejn doslovn, nkdy ponkud volnji, *) mimo to

nkdy spojuje M I a 2, používá jist traktátu „Multi a pate lu-

minum", z nhož jest 5 úryvkv a zaátek, má (snad v njakém
zpracování) traktát „De 4 modis essendi"^) a snad i „Nota duo".»)

U ostatních míst, jichž z materiálu nyní známého nelze uriti, možno

nkdy dle lánk Píbramových a dle Rokycanova spisu „De exi-

stentia" s jistotou íci, že jsou z M III, jinde jest pravdpodobno, že

jsou z M II a III, nkde zbývá možnost, že ml Chelický i ješt

jiné traktáty táborské. (P. d.)

') Jastrebov sp. u, str. 214 n. pipisuje Žateckému 4 místa a 6 pochybných,

z nichž 4. není vbec citát, 7. a 10. je z Multi a pate luminum, 6. a 9. není z Nmce
a v 8. pouze zaátek je z jeho traktátu.

*) Zvlášt citát na str. 489 » Mistr najlepší . . .« nutí k tomu závru, le by

byl také v M III.

*) Ti místa, jež vedou k tomuto traktátu, nejsou tak jasná, aby nezstávala

pochybnost.

I
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Posudky.

Leander Cech. Životopisný nástin. Napsal c. k. prof. Emil Cigánek.

18. a 19. roní zpráva v Novém Mst 1912 a 1913.

Život Leandra echa (* 27. února 1854 v eské Citorazi, f 27. er-

vence 1911) v nejedná stránce jest pro eského intelligenta doby ne-

dávno minulé typickým. Byl sice z uitelské rodiny, ale i tak prodlal

všecky strasti chudého venkovského sudenta — jen njaký as bjl

v brnnském senoinái — strasti, které v Praze staly se takoka ne-

snesitelnými. A pi tom vynikal ve studiích školních i soukromých,

v innosti organisaní a spolkové, nezlomen a neshroucen súastnil se

veejných projev vlasteneckých, aby za to pykal i v život samo-

statném, na zaátku dráhy uitelské. Vše šfastne pekonal, až snad

na zárodky nezdravoty pepracováním uhnané, ale pece již nepostaven

tam, kam patil, na njaké vynikající místo, kde by se byl mohl více

soustediti a tím také více uplatniti, co vdl a uml. Pravda, i v tsných
pomrech vykonal velmi mnoho, mnohem víc nežli se uznává a nežli

vlastn lze oceniti, nebo byla to práce namnoze drobná, místní a

chvilková, jež okolí velmi dobe posloužila a snad ani jemu nebyla

na škodu, ale nebyla vždy práce jeho schopnostem pimená. Zvlášt
editelství mladé reálky v Novém Mst krom prácí ist úedních
pinášelo mu tolik mechanického zaneprázdnní, že každá nová jeho

práce literární byla pro známé jeho nemalým pekvapením ;
finanní

potíže malého msta s nákladným ústavem, nedostatek místností, ueb-
ných pomcek, uebné síly, úsilí o sestátnní ústavn, vše to^ a jiné

podobné stailo zamstnati lovka celého víc než dos. A Cech pi
tom všem piln vyuoval, pracoval v obecním výbore, pednášel ve

schzích a pracoval vdecky, ostávaje i tu poád na výši doby. Ale

jak osobn nebyl vtíravý a nemiloval okázalosti, tak i literární práce

jeho, akoli nkteré z nich náležejí k nejlepším svého druhu, majíce u nás

význam prkopný, ocenny jen úzkým kroužkem vážné obce literární,

a vydány zde na Morav nebo v Praze. Byly pro vkus málo kiklavé
a píliš solidní. Nejvíce ješt jmenována jeho kritická studie o Karolín
Svtlé, kdež poprvé krom stránky formální ocenna také stránka

genetická a vcná. Podstatn celá literární innost echova jest kritická,

a zasahuje do literárních djin nebo do esthetiky nebo do vychovatelství;

ale byla to kritika produktivní, konstruktivní, jíž nám mnohou novou
a dobrou myšlenku z ciziny zprostedkoval a pizpsobil.

P. spisovatel jmenovaným životopisem zavdil se jist pedevším
žákm zesnulého, jenž jim byl písným uitelem, ale také pejným a

dobroinným vychovatelem. Obraz echova života i innosti nakreslen

tu strun sice, ale v hlavních rysech úpln a s pesnou svdoraitostí

;

podrobnjší rozbor vymykal se z rámce programmové rozpravy. Ten
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ostatn bude úkolem dalším, nehled ku vzpomínkám osobních pátel

Cechových, které obraz ten bu již doplnily neb ješt doplní. I do našeho

msíníku, pokud byl pouze literárním, pispl Leander Cech mnohou
cennou prácí, jak rozpravami tak posudky ; zmínná studie o K. Svtlé
vyšla pvodn tam. Zmnu „Hlídky literární" v nynjší msíník
revujní se smrem apologeticko-filosofickým Cech, jakož i jiní tehdejší

spolupracovníci, nerad vidl a také již do nho nepispíval, akoli práv
tam pi rozšíeném programe bylo by místo ^bývalo pro lánky jeho,

a literární, aí jiného druhu. Dvodu mi Cech nikdy neekl, snad

možno jej hledati v tehdejších pomrech potitických. P. spis. podotýká,

že politickým názorem byl Cech nejblíže stran realistické, ve volbáh

že stál pi stran lidové (1913, str. 11). Je dobe známo, že mnozí se

štítí psáti do list klerikálních, s nimiž jinak jsou srozumni, jen proto,

by nebyli protivnými novinami špinni. U scha píí se mi to ped-
pokládati ; akoli pro dobro ústavu novomstského bylo mu podniknouti

mnohý prosebný krok k lidoveckj^^m poslancm (za Nové Msto jest

poslancem Dr. Stránský), a novomstská pda byla horká, tak^pevnou
páte zase ml, aby novináského hanobení a terroru nebál. i snad

pece ne? Nevím, a ani jsem tuze nenaléhal, a nemoha dle omluv jeho

tušiti, že 8 programem naším nesouhlasí, ježto stanovisko staré „Hlídky
lit." bývalo práv tak spolu náboženské jako „Hlídky" nové. O ná-

boženských vcech jsme ostatn spolu nejednávali. Hrubší nájezdy

protináboženské ve spisech, jež posuzoval, vytkl on sám od sebe, já

pak hledl takových spis jemu co možná na recensi neposílat! (o n-
kterých spisech totiž referoval sám od sebe, aniž byl požádán nebo
zasláním jedakního vjHisku vyzván). Jen jednou, když byla e o ná-

boženských blouznivcích u Karoliny Svtlé, zaal sám, jakoby mn
chtl íci nco nového, že my — Cechové — dle bžných fukavých
historií jsme si navykli vidti v protestantech jen pronásledovaná ne-

vinátka, kdežto oni jsou mnohem osobivjší a rozpínavjší než katolíci:

nebyl bych, dodal, toho myslel, až jsem se o jejich výbojnosti n-
kolikrát sám pesvdil. To pravil, jsa ješt v Teli; jakých zkušeností

s nimi nabyl na Novomstsku, kde jest jich mnohem více, nevím. Když
mi ohlašoval práci o K. Svtlé (jejíž povídky mn nikdy nebyly tuze

sympathické), prohodil, jako by mn ve tvái etl podiv, pro práv
tu si k delší studii vybral : Víte, má žena ji ráda te. Ze studie samé
jsem se pesvdil, že se v úsudku nerozcházíme. Významnjších vzpo-

mínek osobních na C. nemám. Když jsme se sešli, bývala spolenost
obyejn vtší, i nebylo na výmnu dvrniáích myšlenek kdy; on,

jinak literát a professor každým coulem, jak se íká, rád se mezi
námi poveselil — melt asto z eho se vyrážeti 1 — a proto na
delší vážné hovory málokdy docházelo. O jedné píhod z let uni-

versitních vyprávíval mladší vrstevník jeho (f P. Karel Šastný), jak
Cech s nasazením zdraví napsal kterémusi kandidátovi v nkolika málo
dnech nesnadnou a obšírnou klausurní práci a jak za 50zlatový honorá
jeho — ovšem ne zi celý — po delším pust udlali si dobrý veírek,
pi emž arci hlavní byla návštva divadla.

á
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Nezemel práv mlád, ale pece pedasn. Kdo jej zídka vídal,

býval v posledních letech bolestn pekvapen chorobným jeho vzezením,
i když jinak nedal churavosti na sob znáti. A smutná skutenost pišla
díve, než se vzdálení známí nadálí. V.

V „Píteli Domoviny" (r. 29. sv. 12., E Beaufort v Praze) uve-

ejuje známý vypravovatel . Kalandra nkolik svých Obrázk
z naší vsi (str. 179). Jsou to prosté píbhy, vtšinou veselého rázu

s obvyklými postavami venkova; jediný „planetá", který se vždy
dobe na všecko vyptal, co chtl komu prorokovati nebo prozraditi,

vymyká se s obyejné spolenosti té. V povídce „Kdo ví, co se ne-

stane" káe se zvyk posílati dvata na lepší vzdlání do nmeckých
klášterii, z ásti právem^ z ásti — potebují-li v život nminy —
neprávem ; ale jak s tím souvisí následující píbh o Anininých lékách
na doktora, nejde lovku na mysl. Knížka je zajímavá tím, že ne-

pevládá v ní erotika.

Staré thema, pée knze o pokrevence, zpracováno novým ponkud
zpsobem od B. Mellanové v povídce Ddictví (Ludmila, r. 15. sv. 6.

V. Kotrba v Praze) Zadlužený chalupník ožení se podruhé se znan
mladší, hodnou ženskou, která mu zatím byla hospod;iila a chce odejíti,

aby uinila konec lidským eem. Syn jeho jest boh^slovcem, a jako
oni dva do satku nespchali tak ani on jaksi nemže se do nových
pomr vpraviti, zvlášt když dostane nevlastního bratíka. Sotva se

stane kaplanem, již naléhají na nj hmotné starosti o tuto rodinu, která

náhlým neštstím poukázaná skoro úpln na nj. Rozpustilý bratíek
by dobrodiní jeho nezasloužil, ale on poád poukazuje na písahu otci

uinnou, že ho neopustí. Na dvou bídných farkách podaí se mu
8 obtmi nemalými dovésti bratra až k samostatnosti doktora práv.

Pohankou pi tom je hubatá teta, podle níž musí býti mladší bratr

také pánem, když jím je starší.

Povídka má nkteré pkné ásti, jak v dji, tak v postavách,

z nichž nejzdailejší jest asi macocha, passivní sice, jako všechny jiné

krom tety a pítele knzova, ale nžná, rozumná starostlivá. Krom
tety nejmén sympathická jest osoba hlavní, na niž spisovatelka snesla

celou zásobu dobroty, shovívavosti a obtovnosti, totiž knz sám, básník

a vzorný prý duchovní správce; má všechny pkné vlastnosti, ale

u tenáe není — mužem, je slabochem ve svém nejbližším okolí. Vbec
je celá povídka jaksi pecitlivlá. Pomr faráe k patronovi bývá sice

nkdy dosti ponižující pro onoho, ale tak snad pece ne, jak zde vy-
líen. Konen dít starosti svého cíle šastn dosáhlo — zdali se dle

toho také v život zachová, jest podle jeho povahy veliká otázka —
ale docela smírným to ukonení není ; oba, knz i macocha, pedasn a
pomrn zbyten nedostatkem a obavami se utýrali pro pepjatou fikci

a citlivost. Je to snad zvláštní druh hrdinství, ale sociáln neprospšný
a neádný.
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Spor o pomru Cyprianovy nauky k ímskému pri-
mátu, podnícený Hugonem Kochem, do kterého s naší strany zasáhli

Adam, Batiffol, Bruders, Ernst a j. je dle dogmatika Poschmanna
(Theol. Revue 1913, 12) asi v tomto stadia: Cyprian uznává Petra a

ímskou církev za výctodisko a sted jednoty církevní, ale ne via

iurisdictionis, nýbrž via ordinis, tím, že Petrovi prvému svena svá-

tostná biskupská moc, s nížto všeliká ostatní moc musí býti spojena,

má-li jednota církevní potrvati; inné ústední moci zevnjší, tedy ju-

risdiknl, Cyprian prý nezná, primát dle nho jest prý pouze passivní,

a ovšem i jemu úsudek ímského biskupa, by i jen deklaratorní,

pece jest rozhodný i vi biskupm, jelikož biskup ímský zastupuje

jednotu Církve. Cyprian, jenž ostatn není bez nedsledností, pisuzuje

biskupm v ízení jejich diecesí více samostatnosti, než asem osvd-
ováno, ale jinak theorie jeho nutn vede k primátu jurisdiknímu,

tebas o jeho rozsahu mohly býti rzné názory.

Naproti tomu Dr. B. Spáil (Ztschr. f. kathol. Theol. 1913, 3)

vidí též u Cypriana primát jurisdikní zejm vyjáden. Ale nkteré
výroky Cyprianovy sotva s tím lze porovnati.

Rozumí se ostatn samo sebou, že autorita Cyprianova, a vážná,

nerozhoduje. Co H. Koch z jeho výrok vyetl, jest jist tendenní.

Mužské spolky proti veejné nemravnosti vzmáhají

se v katolických krajinách Nmecka. Pvodce prvního, mnichovského,

byl nedávno zemelý red. Dr. Arnim Kausen ; nyní jest jich na 60.

V ele jejich stojí nejvážnjší osobnosti katolického Nmecka.
Spisovatel Richard Ungewitter ve Stuttgarte, šiitel kultu nahoty,

založil „Die Loge des aufsteigenden Lebens" (L. D. A. L.),

která v elných mstech se šíí. Orgánem jsou „Vertrauliche Mit-

theilungen", heslem „Licht Heil !", úelem nahota v umní i v život.

lenové a lenky scházejí se v bytech anebo v pírod, odkládají

„ošklivé šatstvo" a — baví se; principál však nucen astji stoupence

své napomnti, aby byli ped lidmi opatrnjší. Tu a tam poukazuje se

na to, že i výlety „scout" v lesích stávají se takovými orgiemi. Nej-

více len má ona „lóže" mezi kupci.

Ke všemu ostatnímu pibylo tedy ješt toto. Není divu, že vážní

lidé s obavami pohlížejí do budoucnosti a volají k obran.
*

Katolické sjezdy s obvyklým programem vdeckosocialním
konané (anglický v Plymouthu, nmecký v Metách, rakouskonmecký
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V Linci, slovinskocharvatský v Lublani, švýcarský v St. Gallen) byly

jako jindy zdailé. Pi jednáních poukazováno zvlášt na podporu tisku.
Kard. Bourne v Plymouthu znova doporuoval zíditi mezinárodní

tiskovou kancelá katolickou, o kteréž vci již dlouho se bez

výsledku uvažuje; totéž zdrazováno i na sjezde švýcarském.

Kalolickosociahií spolky v biskupství krakovském dostaly

své ústedí zízením sekretariátu v Krakov, který má se také starati

o spolehlivé zpravodajství co do vcí katolických, po pípad útokii

nepátelských. Tajemníkem ustanovil biskup kn. Sapieha katechetu

Ludvíka Kasprzyka.

V Metách Nmci a Francouzi mli porady soubžné.
Linecký sjezd, tentokrát už ist nmecký, prese vši noblessu

nezapel, že mezera mezi Nmci a ostatními, aneb eknme hned slo-

vanskými národy rakouskými se již hodn rozšíila a že i v tchto

vrstvách národní nesnášelivosti pibývá, zásluhou to hlavn vídenské

kesanskosocialní strany, která bráníc se proti sociální demokracii

zahrnuje v ni také Cechy, po vtšin, aspo dle voleb, arci právem.

Doby, kdy alpští Nmci pomáhali nám hájiti naše politická práva, jsou

ty tam, a byl by bláhový, jak mezi námi, kdo by to znova oekával,

tak mezi nimi, kdo by to znova podnikal. Zde už ani „Unie" rakous-

kých katolík nepomže. S velkým sebevdomím hlásáno v Linci, že

Nmci, nmetí katolíci, jsou ta staatserhaltende Partei ; dobrá, ale

sami? a budou-li se bratíkovati s nacionalisty ?

U nás se za to piln putuje, a noviny jsou plny pekypujících

zpráv. Pout lourdská líena též jítko eská manifestace od Francouz
nadšen pijatá. Hned po ni stžuje si však dopisovatel „Hlasu", že

list „Croix de Lourdes" vyzývá krajany své, aby nenechali tam zazní-

vati jen rudé salut Nmcv a Rakušan (Cech). Tož ono to s t-

mito eskými úspchy na cest a v Lourdech bude snad o nco, ale

ne o mnoho lepší, než se „vzájemností" pražské a paížské radnice,

eských sokolíkv a francouzských gymnastv atd.

Katolický sjezd chystá se práv v Kolín; kéž se hodn vydaí!

V asopise „Chr i stian in" uveejnn lánek „Strašnaja
psychieskaja bolz," v nmž atheismus pedveden jako

ist duševní nemoc souasné doby, jež není provázena žádnými
fysiologickými zmnami v organismu. Zvláštní známka nemoci této

spoívá v tom, že duševní obzor lovka se zužuje, zastavuje se na

idei popírání všech pedmt náboženského citu : Boha, duše, onoho

svta a t. d. Atheismus je druh psychické rozladnosti, a to nakažlivé

povahy, nikoli však vyššího vdeckého rozvoje mysli, což potvrzuje

se tím, že nemoci této podléhají i osoby, velice málo obeznámené
s vdou. Neobyejná nákažlivost této nemoci pro lidi všech vrstev

vysvtluje se dílem stavem souasného duševního prostedí, v nmž
nenormáln rozvit pojem osobnosti, dílem zvláštní hypnotickou silou

ideového vnuknutí, pocházejícího z uvdomlého pramene zmnné
vle. Vlivem atheismu ve sfée pírodnít-h vd vznikla celá ada
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lživých theorií, vjdávaný-ch za výsledky vyšších duševních vynález,
založených na positivních vdomostech, a tyto theorie tší se velké

autorit.

Nebezpeenství atheismu pro jednotlivé osobnosti, spolenost i stát

je tím znanjší, že není prostedk k vyléení této nemoci, ponvadž
zde zasažena nikoli tlesná forma, ani mozková soustava, nýbrž sám
intellekt vle, jenž vdom petrhl si cestu k Prameni obsolutního

poznaní, obsahujícímu v Sob i cíl touhy po poznání. Vyléení této

hrozné nemoci je možno podle mínní autorova jen v první dob
rozvoje nemoci, a to pimeným okolím, jež by bylo vtlením nábo-

ženského citu v život, úplným duševním klidem, a odstranním
vzpomínek, jež nemocnému pipomínají pedmt jeho pochybností.

*

Paížská universita navrhla 1906, aby ve školách francouzských

místo veškeré náboženské nauky závazn byl zaveden djepis všech
náboženství; v jakém smyslu, lze se domysliti. Dosud k tomu ne-

došlo, a není zatím ani vhodných pomcek k tomu. Aby však katolíci

nebyli pekvapeni, uspoádal redaktor „Revue du Clergé Fran9dis"

Bricout 8 nkolika pomocníky dobrou sbírku rozprav o djinách ná-

boženství (O en est Fhistoire des Religions?) ve dvcu svazcích, z nichž

druhý vnován náboženství židovskému a kesanskému, prvý ostatním
;

dílo arcif má pes 1000 stran a stojí 15 fr. (Paris, Letouzé a Ané),

ale pro další práce bude dobrou zbrojnicí. Kritika dílo chválí, jen ást
o djinách eckých a starozákonních není prý na výši. Bricout, jenž

napsal stat úvodní, v závru pokouší se o djiny budoucnosti, asi ne

práv šastn. Zmíniv se zbžn o náboženstvích pohanských, dlí píští

kesany (totiž dle jména) ve ti skupiny : v modernisty bez víry ve

Zjevení a zázrak, kteí v Boha budou viti, ale o nic ho žádati,

leda snad o sílu, podrobiti se jeho nezmnné vli, dále ve skupinu

atheist, monistv atd. a nejvtší skupinu skutených kesan.

Francouzský missioná Thiollire sdluje z Cíny nkteré po-

drobnosti o pekážkách obracení pohan. Obyejn se v Evrop
domníváme, že staí kázati, ale zkušenost uí, že nejlepší ei a nej-

pesvdivjší dkazy a doklady nepohnou lidmi vj^lun hmotaského
smýšlení. Jsou líní pemýšleti a hloubati o náboženství. Cíuan nezná

rozporu a námitek. Vyslechne zdvoile a schválí vše a nedojat odchází.

Pohané, kteí sami picházejí, bývají ponejvíce zlákáni prospchem
hmotným; odtud lze vysvtliti, pro kazatelé protestaniští mají suazší

práci. Jen zvolna uí se Cíuan modlitbám, pichází astji, a skromný,
zbožný život vrovst budí dvru a pipravuje srdce víe. Jsou však

i výjimky a zvlášt starší lidé záhy se dávají poktíti a želí, že spíše

pravdy nepoznali. Jako všudy, nejvtší pekážkou je pj-cha. Cíuan

pohrdá Evropanem jako barbarem a teprve nedávno poal uznávati

jeho pevahu kulturní. Snad ješt více brání obrácení rozvrstvení

obyvatelstva ínského. Každá osada tvoí uzavený celek se spolen5'mi

obady náboženskými a povrenými zvyklostmi. Kdo se nesúastuiije,
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bývá vylouen z obce a nedostává se rau výhod a podpor, jako jiným

obyvatelm. Obrácenec bývá i týrán, pole mu bývá odato, tak že je

konen nucen odejíti, nemoha se ubrániti osad, ítající obyejn do

tisíc obyvatel. Opravdové obrácení bývá proto skutkem hrdinským

a vede zhusta k muednictví.

O panbabylonských konstrukcích Fr. Delitzsche v djinách

náboženských, jehož jazykozpytná bádání jinak vysoko se cení, praví

ref. Albr. Alt v (protest.) roence Theol. Jahresbericht 1912 : „Sein
Art, iiber diese Dinge zu denken und zu reden ist doch wohl zu naiv, um
auf urteilsfahige Leser einen ernstlichen Eindruck za machen." —
Dle téhož ref. ukázal romanista P. Koschaker, že v novobabylonské

dob (kolem r. 600 p. K.) právo bylo mén vypstováno nežli za

Hammurapiho (kolem r. 2000), jako zase naopak P. Kugler dokázal,

že vdecká astronomie babylonská jest pozdního data, aneb jak Bezold

praví, že ješt v knihovn Assurbanipalov panuje bez výjimky pa-

vdecká astrologie. Není tedy vdecky oprávnno penášeti t. z. evoluní
názory bez bedlivého ohledání do vdy starozákonní.

*

Anglická spolenost pro šíení písma svatého uveejnila referát

o innosti spolenosti za rok 1912, z nhož vidti, že Bible byla

peložena dosud do 450 jazyk. Nyní nejvtší pée se vnuje
rozšíení Bible v Africe, byla peložena do 19 eí afrických. Úryvky
z Bible jsou v 112 jazycích a náeích afrických.

Na Rusi spolek' pro šíení písma sv. za 431éta svého

trvání rozšíil mezi lidem 3 miliony výtisk. Vrchní prokurátor sv.

synodu V. Sabler ml uloženo vyjednávati o prodloužení státní podpory

3000 rubl spolenosti této, aby se lidu místo rzných laciných škvár
dostalo do ruky zdravé etby, jíž by se mlo bojovati proti zpustlosti

venkova.

„Przeglad katolicki" pináší tyto podrobnosti o ímsko-kato-
lických klášterech v bývalém království polském a císaství

ruském. Zrušeny byly, jak známo, po r. 1863. Z celkového potu
305 klášter, které existovaly v království do toho roku, zstalo jich

dnes jen 13, a to 5 mužských a 8 ženských. V západních guberniích

z celkového potu 200 zbylo jen 9 klášter ímsko-katolických

:

4 mužské a 5 ženských. Po toleranním úkazu z r. 1905 byly podány
v Dum nkteré návrhy ve prospch klášterv, ale bez výsledku.

*

Msto Tripolis má se státi z titulárního skuteným biskupským
sídlem (tit. biskupem jest benediktin Msgre Corvaia). Apoštolský viká
františkán Msgre Antomelli jednal z\ ád s Propagandou i s vládou,

která k návrhu svolila a ást nákladu na novou kathedrálu, k níž

bude pipojena františkánská missijní koUej, hraditi chce. Stavba má
provedena býti hlavn z afrického mramoru.
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Záminkou vypovzení války balkánskými státy
Turecku byla náboženská otázka: pod žezlem islámu žili

etní kesané, kteí skuten náruživ toužili po panství kesanském.
A též náboženská otázka mže býti také v asijském Turecku dvodem
zápletek. Jesti obyvatelstvo asijského Turecka co do náboženského

vyznání velmi pestré. Mohamedán jest v asijském Turecku

14 million, ili 73% všeho obyvatelstva, a to 43% Turk, ostatek

— 30% Mohamedán — jsou Kurdové, Arabi, Syané, Turkmeni,

Peršané. Západní beh Malé Asie jest vtšinou mohamedánský, dále

na východ zvtšuje se poet kesan, a ješt ve vilajetu vanském
je 56% mohamedán. Tém úpln mohamedánskou je Mesopotamie

;

v Sýrii % mohamedán klesá. Za to Arábie jest úpln mohamedánskou.
Druzové, sekta mohamedánská, již založil Darazi (j 1020), pibrav
idey kesanské, ítají na 132.000 duší. Protestant, jejichž

missionái zaali pracovati v Syni 1812, napoítá se asi 80.000 duší.

Pravoslavní Kekové mají v Turecku asijském 3 patriarchy

a 1,800.000 duší, hlavn v sandžaku smirnském, brusském a v Trape-

zunt. Armensko-gregorianská církev, založená ve 4 stol.

Arménem Greg-orijem (ehoem) Luzaroviem, poítá asi 1 milion

duší. R. 1895 bylo povraždno asi 70.000 Armén zlotilj-mi Mohamedány.
Sjednocených Armén, pipojivších se k Pumu, jest kolem 150.000

duší, ecko-melchitská církev poítá asi 140.000, Jako bité,

spojení s ímem iO.OOO, sjednocení Chaldeové 70.000, Maronité
350.000, katolíci lalinského obadu 750.000 duší, z nichž

vtšina žije v Sýrii a Palestin, totiž 600.000. Kesanské obyvatelstvo

v asijském Turecku psobí ovšem na Mohamedány dojmem roztí-

štnosti, tak že Turci tolik si troufají proti jednotlivým vyznáním
kesanským. V samém Damašku je trojí vyznání kesanské a katolíci

(lO.COO) dlí se na 6 obad.
Zdá se, že také arménská otázka blíží se svému rozešení.

Asi 3 miliony Armén jsou pod žezlem tureckým, ruským i perskj'm

za to že zachovali pes nepíznivé politické pomry svou národnost,

jsou zavázáni pedevším své národní církvi. Kcanství bylo pineseno
do Arménie ze Sýrie; iiž v 3. století byla tam dobe organisovaná

církev, již podmanitelé marn snažili se vykoeniti, a církev asem
ztratila spojení s ostatními kesanskými církvemi. Asi 120.000 Armén,
žijících v Caihrad i okolí, jest sjednoceno s liímem ; asi 50000 je

protestant, ostatek náUží k starobylé Gregorians-ké národní církvi,

jejíž hlavou jest „katolikos" v Emiadzin. Jeden z podízených jemu
patriarch sídlí v Caihrad, jsa duchovním i svtským pedstaveným
všech tureckých Armén. Nejhoíší útisky snášeti jest Arménm, jimž

zapovzeno nositi zbraií, od loupeživých Kurd. Mocnosti již nkoli-

kráte, zvlášt v Berlín 1878, naídily Turecku, by provedlo reformy
v Arménii, ale nikdy vážn se nepokusily, by Turecko k reformám
pimly, ba dopustily v letech 1895— 96 hrozné pronásledování ubohých
Armén, již v kvtnu t. r. opt podali vlád turecké memorandum,
žádajíce konstituní správu zem, navrácení statkv odatých Kurdy
a ochranu ped loupežemi.
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Katolické listy francouzské litují porážky bulharské ve

druhé válce balkánské vzhledem k nadjím k^itolicismu na poloostrov.

Schismatické Eecko žárliv pozoruje každé hnutí pro Kím. Zakazuje

uniatm vstup na svou pdu a uznává pouze chrámy a knze ortho-

doxní. Srbsko stálo posud na témž exklusivním stanovisku. Podobn
Rumunsko, jehož školsky zákon je krajn nespravedlivý vi zákonitým

požadavkm katolík. erná Hora má sice od r. 1886 konkordát

s ímem (arcibiskupství v Baru), ale roálý stát málo váží ; a za války

její s Tureckem byli zde také katolíci násiln „obraceni" na pravoslaví,

kteí nyní teprv po zakroení Rakouska se mohli vrátiti. I v Bul-

harsku jest arci u knžstva mnoho pedsudk proti Kímu, ale zákono-

dárství je pece píznivjší a katolíci mají nkolik dležitých stedisk

(zvlášt Slivno), konverse nejsou ídkými pípady. Každá snaha o samo-

statnost církve bulharské znamená pak sblížení s katolicismem, dle názor
Stambulova: Blíž k Eímu znaí tolik, jako dále od Moskvy. Zprávy o

konkordátním jednání se Srbskem nyní utichly, ba praví se, že byly

Srbskem za nejistých pomrv jen vypuštny, aby katolíci byli Srbsku

získáváni ; nyní aspo odepelo Srbsko Bulharsku mírovou podmínku
vzájemnosti stejných práv náboženských a školních v dobytém území.

*

Tisk ruský delší dobu snaží se pesvditi píslušné initele

o tom, že v duchovních semináích mlo by se více pée
vnovati tomu, by mladíci, kteí mají jednou vésti lid k nábožensko-

mravnímu životu, sami ve školách obeznamováni byli víc a lépe se

životopisy svtc, živých to vzor zbožnosti a kesanské mrav-

nosti. Píklady více psobí na vzntlivou mysl mladík, nežli slova

suchoparná, a duchovní také vtšího úspchu dosáhne, pedvede-li lidu

nábožensko-mravní zásady v píkladech než jen v slovech. Zvlášt místo

nezáživných výklad pi modlitbách ranních a veerních mli by
seminaristé seznamovati se se životem svtc, jež v ten který den

církev zvlášt uctívá.

,,
Voronžské eparch. Vdomosti" dotýkají se kiklavého

zjevu, který též u nás bije do oí, prodeje totiž obraz, kíž
a jiných pedmt církevních lidmi jiného vyznání,
kteí víe pravoslavné se posmívají, s obrazy zacházejí pohoršliv, ano

posmch si tropí z úcty pravoslavných k pedmtm tm. I žádají,

aby prodej pedmt náboženských byl obmezen . . , Neškodilo by
u nás obmeziti volnost prodávati pedmty kesanské úcty. Bez toho

u nás prodej devotionalií, obraz, medailouk, kížk mají v rukou
z velké ásti židé, kteí ze ziskuchtivosti prodávají i to, emu se

posmívají. Arci by neprodávali, kdyby se nekupovalo . . .

Pravoslavné duchovenstvo velmi zídka kázávalo prostému lidu,

spokojujíc se pouze vykonáváním rzných obad a sloužením mše sv.

Ale vzmáhající se znemravnlost a zpustlost v mstech i na venkov
byla píinou, že duchovenstvo všimlo si lépe jednoho z nejúinnjších
prostedk proti šíícímu se zlu, nadšeného hlásání slova
Božího. I zakládají se jednoty pro oživení a organisování kazatelství
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V Širokých rozmrech, od nichž mnoho oekávají. Zárove v asopisech

duchovenstva, na p. v „Cerkovném Vstníku" horlí se pro

rozšíení vzdlanosti duchovních, by mli možnost ve

sférách pastýákého psobení vyhovovati všem potebám souasnosti.

Ovšem nestaí k zdokonalení náboženského života v lidu pouze

zdokonalení jednotlivc, již svými úkoly, potebami a snahami pibližují

se ideálm kesanstva, nýbrž teba též zdokonaliti zákonodárství,

provésti v základech reformu souasného zízení církevního, nutno

zreformovati zízení farností, církevních soudv atd.

Diecesní sjezd v Tomsku jednohlasn vyslovil se proti vydávání
sbírkových knížek na ozdobu chrám, poukazuje na to, že

na ozdobu chrám sbírají nyní i takové farnosti, které mají až 5000
zámožných farník, dále že sbratelé, pokud sbírávali na chrámy

skuten potebné, šli po svt bezplatn, nyní sbírají na chrámy,

nepotebující pomoci, za náhradu, jež kolísá od 30—50% sebraného

obnosu. Takové nenormálnosti všimli si dárcové a již dosti neádi
obtují svj peníz, z nhož znaná ást mizí v kapsách sbratel.

I velký poet sbratel na ozdobu chrám omrzí konen dárce, mající

pispívati na cizí chrámy, kdy vlastní chrám spíše potebuje podpory.

O poteby chrámu a se tedy starají vlastní farníci a neobtžují jiných.

Také ve vydávání sbracích knížek na stavbu nových chrám radí

sjezd vtší opatrnost, i mají býti knížky takové vydávány jen ve

skutených potebách sjezdem dekanátním . . . Také u nás mly by
se obmeziti sbírky takové : mnohdy se tím kazí jen farníci, kteí bím
své snaží se svaliti na jiné, sami nic o kostel se nestarají a chudé

kraje, kde se spokojí skromným kostelíkem, obtžují sbírkami na

nádherné budovy, na nž sami neradi by co obtovali.

„Athonské vzbouení", jež nedávno pobouilo klidnou hladinu

mnišského života na „Svaté Hoe" Athon, obrátilo zraky mnohj-ch

na toto oblíbené místo pravoslavných mnich. I podáme nkolik dat

z djin poloostrova, obsazeného zvláštním mnišským státem. Athon
zaal se osazovati výhradn mnichy r. 676, jimž císa byzantský

Flavius Pogonat a nástupcové odevzdali celý ostrov v panství. Nejprve

usadili se tu poustevníci i isichasté, již svili ústední správu

volenému „protovi" a volené rad, „prototu". Skromné athonské pou-

stevny, zvané nejprve isichasterie, pozdji byly nazvány monidrie, kellie

(poustevny) a kalivy, jež ddin pecházely od poustevníka na pou-

stevníka. Roku 869 založil mnich Jan Kolovu první velký klášter,
jichž asem založeno 20; tyto od r. 1626 se nazývají „panujícími

kláštery". Ponvadž zakladatelé velkých klášter byli vtšinou vlivní

lidé u dvora byzantského, bylo pro n bemenem podrobovati se „pro-

tovi", volenému ze skromných poustevník, a proto snažili se získati

samostatnost. Tak vznikly na Athon dv tídy mnichv, aristokratv

i prostých, neprivilegovaných, mezi nimiž asem vznikl boj, který

skonil vítzstvím klášterník nad poustevníky: moc „protova" byla

odstranna i zamnna kollegijní správou ze zástupc klášter, nazvanou
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„Velkým Stedem". Velké kláštery zmocnily se panství na Athonu,
rozdlily si území Svaté Hory. Mnich žije v klášterech na 2600,
všech mnichv i poustevník na Athna jest však na 10 000, tak že
7400 mnichv odstranno od úastenství ve správ i zbaveno oban-
ských práv. V poslední dob snaží se ekové, jichž jest celkem asi

35Vo> strhnouti hegemonii ve správ na sebe a nedávno pimlouvali
se, by ecká vláda území Svaté Hory obsadila jako souástku Kecka,
nedbajíce toho, že ruští mniši tvoí 40% všeho mnišstva; velmoci však
se prohlásily pro neutralitu území Athonu pod protekcí pravoslavných
stát s Ruskem v ele.

Rusko po delší dobu pokouší se zjednati tam ruíkému živlu

pevahu; v ídicí rad jest 17 Rekv a jen jeden Rus, Bulhar
a Srb. Velký klášter Panteleimon ze dvou tetin poruštn a když
ostatní kláštery Rus pijímati nechtly, usazováni v okolních skytách
a cellách, jež nyní Rusko chtlo petvoiti v kláštery s píslušnou
úastí ve vládní rad. Na zaátku balkánské války obsadilo Athos
ecké vojsko, proti emuž Rusko v Londýn navrhovalo správní výbor
složený ze zástupc všech pravoslavných stát, pod pímou jurisdikcí

ekumenického patriarchy. Když pak ve skyt Sv. Ondeje vypukly
jakési sváry, jichž domácím pedstaveným nepodailo se urovnati, ani

pes napomínky patriarchovy a pes osobní zakroení ruského patriarchy

Nikona, vyslána tam ruská pchota, jež klášter Panteleimon obsadila

a odboj niky zatkla; jest jich pouze v tomto kláštee na 700. Obyvatelé
Athos byli až dosud tureckými poddanými, a kláštery mají bohaté
statky také v Rusku. Toto nyní asi obnoví své pokusy, by pevahu
si tam zajistilo.

*

Na podzim t. r. sejde se v Pešti evangelická synoda,
pro niž maarské noviny již dlouho dlají náladu. Synoda má zvlášt
vysloviti, že všecky církve evangelické, nacházející se v jednom míst,
mají se spojiti v jednu církev ; toto namíeno proti nejbohatší evangelické
církvi pešské, náhodou slovenské, což velice mrzí evangelíky maarské,
již by se rádi zmocnili jejího majetku a proto hledají njaký právní titul,

by toto obrání slovenské církve mlo aspo zdánliv zákonitý nátr.

Po poradách v Ružomberku a v Zilin, kde se masarykovci
a luteránští liberáli spojili se Židy, by rozbili schze katolíkv, ustavila

se slovenská lidová strana, v jejímž pípravném výboru zasedá
fará Andrej Hlinka, námstkem jeho je Ferko Skyák, tajemníkem
Ferdiš Juriga. Slov. lid. strana má hájiti zájmy katolického lidu

proti šíícím se útokm nevereckých Slovák, vlastn jisté ásti slovenské
intelligence, jež na Slovensko vnáší z Cech volnomyšienkáské snahy.

*

O vídenském kongresse 1815 byl pruskému králi Fridrichu Vilé-

movi III pedstaven známý romantik Zacharias Werner, jenž byl

z protestantismu pestoupil ke katolictví, stal se knzem a psobil ve
Vídni v duchovní správ. Král prohodil k nmu, že nemá rád lidí,
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kteí své náboženství mní, naež "Werner odpovdl, že pak

by král neml ani Luthera nebo Kalvína míti rád.

O Alexandru I, o jehož pejnosti ke katolictví v posledních

letech života sotva lze již pochybovati, praví policejní zpráva, že lidé

ho považují za šibala, který ped poestnými hdmi se vydává za lidu-

mila, ale také všelijaké canaille k sob pipoutává, aby všechny ml
na své stran. Éíká se o nm, že je falešný a bez mravního základu,

akoliv o náboženství mluví jako svtec a zevnjší zdaj zachovává.

Pouliní vtip o tchto a jiných potentátech, na jejichž pobavení

a zotavení z nevelmi tžkých prací kongressních padlo prý asi 30 mil.

penz rakouských, vyslovil se m. j. takto : Alexander miluje za všecky,

Fridrich Vilém myslí za všecky, jiný pije za všecky, jiný hraje za všecky

a František — platí za všecky. Ze celá ta cizí spolenost mnoho
dobrého do Vídn nepinesla, lze tušiti. Apoštolov Vídn, jako Klement
Hofbauer, jmenovaný Werner a j., mli vru práce až nazbyt, aby
schátralé pomry trochu napravili.

Židovský Berliner Tageblatt rozeslal nkolika uencm, spiso-

vatelm, umlcm a hercm dotazník, jsou-li povriví. Došlo 29 od-

povdí, z nichž vysvítá, že herci (Leo Slezák: „Ob ich aberglaubisch

biu? Na und wiel" atd.) a hereky jsou povrivé, vzduchoplavci

nejsou, ba major v. Tschudi nemže pochopiti, že by vzdlanci mohli

býti povriví, vysokoškolští uenci však a umlci piznávají se bez

ostychu k povrivosti až smšné (univ. prof. justiní rada Kohler
obouvá vždy pravou botu, obléká pravý rukáv naped, jiní mají svou

13, pátek atd.) Léka nervových nemocí prof. Eulenburg dí, že povra
mezi našimi pevzdlanými a vzdlaností pesycenými, nervosními

a sensacechtivými souasníky vždy více se šíí, i tam, kde by se to

nejmén oekávalo, ve vdeckém lékaství, narážeje na výstelky t. .
psychoanalyse sám však piznává se, že jest fatalistou, což prý je

jeho konenou životní moudrostí, draze a dost bolestn vykoupenou.

Jiný však pírodozpytec, chemik, nazývá povrou Haecklv materialismus,

a ví v tajné síly pírodní, jichž ovšem smysly nelze poznati ale proto

ani popírati. Hereka která si napsala: Tážete se, jsem-li povrivá,
a odpovídá: Das sag' ich nicht, sonst hilíts nichtmehr! Jiná piznává
se k povrám všeho druhu, jen poplivat prý se nenechává (což prý
pi nových kusech pomáhá). V Berlin jest prý pes 5000 kartáek
velice dobe zamstnávaných a jiných vštc budoucnosti.

*

Kritický pehled otázky o délce veejného psobeni
Kristova podává J. Nisius v Ztschr. f. Kath. Theologie (1913, 3.)

Odmítaje obnovené ešení Pratovo a Pfattischovo o dvou letech, vy-

slovuje se pro psobení tíleté jakožto pravdpodobnjší, jež v prvých
stoletích zastáváno bylo vedle jednoroního, ale asem víc a více

uznáváno. V novjší dob zastanc jednoroního sice pibylo, ale tm
naskytují se znané obtíže, jak vmstnati v dobu jednoho roku všechny
události Evangeliemi vyprávné.
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Udecks a umlecky.

V „Listech filologických" dokazuje Frant. Wenzl, že pramenem
k „Pohorské vesnici" Boženy Nmcové byla povídka
„Dráteníci" od hrabte Bedicha Sylva Tarouca, zná-

mého knze družiny Sušilovy, uveejnná v kalendái „Moravanu",
redigovaném Kuldou. Povídka sama, rozsahem neveliká a umlecky
ne píliš zajímavá, jest významná tím, že poprvé vnáší postavu dráte-

níka do eské povídkové literatury. Líí mimo jiné poheb slováckého

dráteníka, jejž mu vystrojil s nemalou slávou a jehož sám se súastnil

známý lidumilný hrab Hanuš Kolovrat Krakovský. Událost tato jest

historicky zaruena. Pod silným dojmem povídky Taroueovy Božena
Nmcová, jež s takovou zálibou zabývala se Slovenskem a jež mla
hojné styky s moravskými literáty a znala také kalendá „Moravan",
napsala v lét r. 1855 povídku „Drotai", do níž pejala vypravování

o píhod poctivého dráteníka v Praze i episodu pohbu. „Drotae"
chtla uveejniti v moravském kalendái „Koled", ale nedošlo k tomu.

Zatím rozšiovala látku pibíráním nových motivv, až r. 1856 vznikla

„Pohorská vesnice", v niž hrab Hanuš Kolovrat, pán na Beznici,

vystupuje pod jménem hrabte Bezenského.

V Chelicích spolek chtl postaviti pomník krajanu Petru
Chelickému, ale ve valné hromad se zmnou stanov odhlasováno,

že pomník má býti ve Vodanech. Velký pokroká prof. V. Novotný
v novinách svádl vinu na chelickou faru, a tím zavdal podnt k roz-

mazání agrárnickopokrokáské ostudy, nebo ukázalo se, že obecní

výbor chelický z penžních dvod pomníku nechtl a že proti po-

stavení v Chelicích hlasovali pokrokáští uitelé z Chelic, kteí do-

poledne ke spolku pistoupili, aby odpoledne tam mohli hlasovati.

Ve Varšav organisuje se slovanský spolek s literárn-
umleckýmiúkoly. Zamýšlejí v nm slouiti k spolené práci

Rusy, Poláky, Cechy a Ukrajince. Stanovy spolku podány k potvrzení.

V Moskv vydán I. svazek „Dtské encyklopaedie", jež

rozpotena na 10 svazk.
Nákladem „Sipovniku" zaala vycházeti „Istorija muzyki"

prof. Sacchettiho v nádherném illustrovaném vydání.

*

Hrab. Sofja Tolstá obmezila pístup do domu svého nebožtíka

manžela, hr. Lva Tolstého, v Jasné Poljan pouze na jediný den

v témdni, a to na tvrtek od 10

—

VJ hod. Za píinu tohoto obmezení

udává, že obecenstvo, navštvující dm ten, neslušn se chovalo, ve

svátky picházelo vtšinou opilé atd. I dala hrabnka statek okopati

širokým a hlubokým píkopem, u vjezdu zídila obrovská vrata jako

ped žaláem . . .

Hlídka. 47
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Leonid Andrejev s jinými spisovateli snaží se pro kinem a to-

grafy zobrazit hlavnjší okamžiky ze života velikého spiso-
vatele zem ruské, jak Tohtého nazval Targenv, aby jeho obraz

v;inil pístupným pojímání a citm etných jeho ctitel v Americe,

Indii, Japonsku i jinde. Za tím úelem studuje jeho svéživotopisné

spisy, dopisy, zprávy souasníkv o nm a rzné kritické lánky.

Podivnstkou jest literárn umlecká sbírka „Desítiletí re-

staurace ,Vídeií'", sestavená majitelem petrohradské restaurace, do

níž se scházejí etní spisovatelé „oddechnouti si" po literární práci.

V íilbum tom jsou autografy, aforismy, napsané spisovateli ve „Vídni",

podobky spisovatel, nástin, jak se baví návštvníci „Vídn", zajímavá

piznání, jako že „nikdy nelze íci, jest-li opilý AI. Kuprin, i stízli-

vjší než stízlivý", že „Lazarevskij jest v kuchyni ,Vídn' jako doma",

že „Kamenskij miluje opilce ..." V jiné dob podobné album bylo by
nemyslitelno na Rusi, jež nyní prožívá dobu „vídenské" literatury.

Referovali jsme o nkolika knihách spisovate Ludvíka Stasiaka,
jimiž kísí památku slavného umlce polského Víta Stwosza, mimo
jiné autora krásného mariánského oltáe v Krakov S neobyejným
enthusiasmem dokazuje Stasiak, že Vít Stwosz byl prý vlasn pvodcem
skuteného nmeckého umní; ped ním nebylo prý v Nmecku do-

mácího umní ani sochaského ani malíského, a všichni následující

uili se od nho. Ano i sám Drer jest prý pouhým epigonem Stwo-
szovým, ba jeho bezduchým plagiátorem. Vbec v celé stední Evrop
nepovstalo nic bez Stwosza. Byl to genius s takovým vlivem v djinách
umní, jakého neml žádný jin}'' svtový umlec, ani Michel Angelo.

„Nebo Stwosz jest také vtším Michel Angela!"
Tyto názory propagoval Stasiak asi po dv léta v novinách,

brožurách a posledn i v knihách. Nyní pak zaíná vydávati své spisy

i v jazku francouzském a anglickém. V Polsku nalezl etné a horlivé

stoupence, kteí se skupili v založené jím „Sdružení Víta Stwosza".

Náleží mezi n i slavní umlci jako Vladimír Tetraajer, malí Wodzi-
nowski, architekt Tarczalowicz a j. Mluvím jejich je zejména umlecký
nasíník Ivovský „Sztuka". Vdecké kruhy, zvlášt z krakovské uni-

versity, chovaly se k celému hnutí celkem chladn a lhostejn. Až
teprve nyní na stálé výzvy a ostré polemiky pináší krakovský
„Przeglad Polski" (seš. 6. a 7.) dlouhou a obsáhlou studii Dra Tadeáše
Szy dío wského: „Vít Stwosz ve svtle vdeckých i pseudo-
vckých bádání". Autor jménem nestranné vdy odmítá drazn
názory Stasiakovy jako plody píliš bujné fantasie a šovinistické ten-

dennosti, jejímž zídlem je zarytá fanatická nenávist k Nmcm a

všemu, co jest nmecké. Oproti tak zejm dokázané nutnosti djinné,
že kultura i umní pišly do Polsky ze západní Evropy, tvrdí Stasiak,

že všechna kultura a umní šly z Polsky a pedevším z Krakova —
z východu na západ, do stední Evropy. Oitud i titul jeho nové sli-

bované knihy: „Lux ex Oriente". O život a díle Stwoszov nelze

dosud pronésti definitivního soudu, neví se urit, kde ani kdy se na-

1
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rodil a která díla jsou skuten jeho tvorbou, je teba ješt dlouhého'

bádání, k nmuž snad Stasiak svými nekritickými spisy dá podnt —

-

ale nicmén nemže býti ani ei, jak dokazuje autor na pipojených
illustracích, že by tak geniální mistr grafiky, jako byl Diirer, napodobil

celkem ješt slabé sochaské komposice Stwoszovy.

Bojem katolíkv o divadlo obírá se v srpnovém ísle

„Stimraen aus Maria-Laach" Jakub Overmans S. J. Navrhuje ke konci

zízení katolických divadelních spolk, jež si pedstavuje organisované

iisi podle vzoru berlínské „Neue Freie Biihne". I nejlepší obranné

prostedky proti nemravnému umní — praví — budou tak dlouho

nedostatené, než každému, kdo chce jíti do divadla, bude poskytnut

pimený poet bezvadných pedstavení. Této úloze spolkové divadlo

nevyhoví, nebo tu nedá se nikdy docíliti oné umlecké dokonalosti,

jež vyerpává celý obsah dramatického básnictví. A bylo by pece
nepochopitelno, kdybychom neposkytli toho nejvyššího práv dobe
smýšlející ásti obyvatelstva, kdybychom to nejsilnjší chtli odejmouti

práv služb nejlepší vci. Kde jsou ostatn spolky, jejichž lenové
spokojili by se jen se svým spolkovým jevištm ?

Náš boj o divadlo jest bojem o divadlo z povolání ! Nemusíme
pi tom mysliti hned na vlastní, katolická divadla. Ta by byla bez

toho možná jen v nejvtších mstech. I v samém Berlín musilo sdru-

žení „Neue Freie Volksbiihne", ítající na desetitisíce len, svá ped-
stavení po dloíhá léta p)ádati v cizích divadlech, až teprve r. 1910
mohlo najmouti divadlo výlun pro své úely. A úpln vlastní budovu
staví si teprve nyní, když msto mu pjilo dva miliony marek. Ne-
mžeme tedy zaíti tím, eho tak ilí lidé dosáhli jen zcela pozvolna

za píznivjších pomr, než v jakých jsme my. Musíme spíše vážn
konen nastoupiti cestu, na níž dosud bylo dosaženo všech výsledk

:

musíme organisací opatiti to jediné, na em tu záleží — peníze, t. j.

musíme stávajícím již divadlm nebo divadelním spolenostem ruiti

za potebný poet divákv, a pak poskytnou nám ochotn umní,
jehož potebujeme.

Tato myšlenka není ovšem nová, provádli ji již dávno zejména

sociální demokraté. V Nmecku zajistili si tak organisovaní dlníci

i v prostedních mstech za mimoádn nepatrné ceny pravidelná ped-
stavení klassických a moderních dramat. Od soc. dem. poslanc pro

pracující tídy založená „Wiener Freie Volksbiihne" jest podporována
i od ministerstva vyuování. U nás v Brn pak strana národn sociální

mívá každoron nkolik vlastních pedstavení v Národním divadle.

Všeobecná skoro divadelní krise zasáhla letos také divadlo
lublaské, jež udržuje podle eského vzoru zízené „Slovensko

dramatino društvo". A dostávalo znanou subvenci 32.000 K, byly

finance jeho tak špatné, že dnem 1. ervna zastavilo výplatu gáží

hercm a propuštni ze smlouvy pro píští rok. Selhal také prostedek,

k nmuž sáhla i jiná velká divadla (na p. vinohradské) : poádati

pedstavení kinematografická. Aby se pokladna rychleji plnila, volilo
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takové filmy, že za krátkou dobu vláda je zakázala — z ohledu na
veejnou mravnost.

Divadelní censura ve Francii byla již po nkolik let

odstranna. Nyní pokrokový poslanec Berry podal v píslušné komisi

francouzské snmovny návrh, aby byla opt zavedena, a návrh
tyl — pijat. Vyslovili se pro mnozí vážní literáti a zejména sami
spisovatelé dramatití. Vyznali pi tom, že celou svou zkušeností se
pesvdili, že bez censury umlecká volnost zvrhla se v lascivnost a
pohoršující kluzkost, jež pitahovala široké vrstvy obecenstva na po-

chybné produkce bez veškeré ceny umlecké. Tím kazil se vkus
obecenstva a pravé umní trplo. Podle návrhu obnovené censury bude
míti policie právo zakázati divadelní hry a pedstavení, v nichž sfr

hrub uráží mravnost a schvaluje zloinnost.

*

K boji proti nemaarským národnostem v Uhrách za-

íná vláda organisovati již i studující mládež. Z naízení mini-

sterstva osvty založeno sdružení studujících škol stedních, ízené
professory, jehož úkolem je zabrániti, „aby nákaza panslavistická ne-

mohla se šíiti a aby nebylo možno poádati žádných agitací proti

státu..." ve školách stedních! Stanovy uvádly mezi prostedky
i tento: „Jestliže nkterý len, pebývající na provmcii národnosti ne-

madarské, zpozoruje njaký podezelý' ruch, má o tom bez odkladu
uvdomiti správu sdružení, aby byly uinny pimené kroky." Tento
paragraf vyvolal však na valné hromad odpor i mezi šovinisty a byl

po dlouhé debat zavržen. Ve skutenosti i tak pokvete špehounství

ve školách, nebo mladí šovinisté, povolaní samým ministerstvem osvty
k niení „panslavismu", budou se pedstihovati a piln slíditi po každé
knize slovenské, sledovati každý krok slováckého koUegy, aby se^

zavdili professorm.
estným pedsedou sdružení jest ministr osvty Dr. Bela Jankovicb,.

úadujícím pedsedou Eugen Rakosi, žid, redaktor známého listu „Bu-
dapešti Hirlap". Organisace nazývá se „raadarské sdružení lidové

osvty", nebof každý len má míti nejmén jednou za rok pednášku
pro „šíení osvty v lidu". Mezi lidem nemaarskj^m má býti ped-
mtem pednášky „kultura maarská", mezi maarským „nebezpeenství
agitace protistátní a protinárodní".

Slovanský tisk zabývá se nyní astji polskou otázkou
v Horních Uhrách, kde v území spišském a na Orav žije i podle
úední statistiky 125.000 obyvatelstva polského. Lid jest však národn
zcela neuvdomlý, ponvadž nikdo se o v tom ohledu nestaral. Na-
zývají se sami „horaly", Poláky se necítí — nemají ani jediného
uitele ani jediného knze polského, a tak pirozen se poslovenšfují,

a z veliké ásti zachovali dosud svou pvodní svéráznost. Teprve asi

ode tí let vyvolán byl v Halii — hlavn lánky ve „Šwiat Sío-

vviaúském" jakýsi zájem pro tuto otázku a podniknuty akce, aby Poláci

v Uhrách byli uvdomováni a úpln se neodnárodnili.

i
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Ale tyto snahy setkaly se s odporem u nkterých Slovák, kteí
pokládali polské j.horalské" obyvatelstvo za své a cítili se nyní aesla-

bováni. Vytýkali Polákm, že pracují tím pímo do rukou Maarm,
v emž zdály se je utvrzovati nkteré neprozetelné projevy pízn
polsko maarské. A že Maai skuten rádi by našili sím sváru
mezi Poláky a Slováky, svdí provolání, jež nedávno zaali rozesílati

redakcím deník polských.

Jasnou a rozhodnou odpov podává však poslední „Swiat Sío-

wianski", jenž vnuje této otázce hned ti delší lánky, z nichž zvlášt
významný jest lánek Edmunda Kolodziejczyka „O slovenštní
a maarisaci". Dokazuje, že není vinou Slovák, když polští horalé

v Horních Uhrách se poslovenšují, nýbrž vinni jsou Poláci sami : po
dlouhou adu let nestarali se vbec o ten lid, nepracovali o jeho du-

chovním pokroku a ani jednou veejn nevystoupili na jeho obranu
oproti vlád uherské. V kostele ovšem slovenští knží káží polským
horalm jazykem slovenským, ale toho jim nemožno vytýkati; nepro-
vozovali tím žádné propagandy, byli tak vychováni a z nevdomosti
pokládají jazyk horal jen za podivné jakési náeí slovenské. Uvdo-
mlí knží slovenští projevili souhlas se snahami Polák haliských,
takže Slováci nemohou býti pokládáni za jejich nepátele.

Za to však nejvtším nepítelem je sama vláda uherská. Jako
zmaarisovala školy slovenské, stejn tak iní i se školami polskými.
Nedovoluje knžím z Halie picházeti do horalských vsí, aby tam
kázali polsky, a když biskup spišský povolal polské missionáe, byly
missie telegraficky zakázány. Vláda všemožn se stará, aby živel polský
nevzrstal. iní hrozné pekážky pi zakupování majetku, maarisuje
jména místní i osobní, nedovoluje zasílati do vsí polské asopisy a
knihy — za to rozšiuje zdarma nebo velmi lacino modlitební knihy
s dvojím textem: slovenským a maarským, i historické ítanky v ja-

zyku maarském, bohat illustrované portréty králv a bohatýr ma-
darských. V polských krajích asto vnucuje jazyk slovenský — ne
z lásky ke Slovákm, nýbrž ve vlastním prospchu — domnívá se, že

snadnji se jí podaí zmaarisovati Slováky, kteí nemají za sebou
nikoho, než polské horaly, za jejichž zády stojí miliony krajan.

To všechno musí zásadn zmniti pomr Polák k Maarm,
musí prohlédnouti konen i ta ást spolenosti polské, jež podléhala

ješt stále dojmm chvil z r. 1848 a chovala jisté sympathie k národu,

jenž se ukazuje nyní nejkrutjším utiskovatelem národ jiných, zvlášt
slovanských . .

.

A k témuž závru dospívá starý pracovník ve slovanské otázce

R. Zaw^iliúski ve lánku „Vzájemné pomry Polákv a

Slovák". Maarm se nepodaí, aby Poláky znesváili se Slováky
ani jich nevženou v objetí maarštmy. „Nieho od Maar nepotebu-
jeme" — praví — „a odkázáni na vlastní síly a prostedky, pjdeme
mezi lid polský (v Uhrách) sami ; budeli nám vsak „pátelská" vláda
maarská pekážeti, nebude to pro nás pekvapením, nebo se již

známe . . . Staneme pak tváí v tvá jako zjevní nepátelé : my o vc
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svatou — oni pod praporem šovinismu, a tehdy snad umlkne falešná

písnika: ,Uher, Polák — dva bratránci', nebo budeme vdti, kde
hledati bratí a kde se varovati nepítele."

*

Zbytky indiánských Irok 5i Irokes v severní Americe jsou

úeln sorganisovány, ani cizinci nemusejí se obávati „lidojedství". Po-
slední ddiný pohlavár zbytk kolem jezera Ontaria roztroušených,

Hiawatha (tak naz^-vali se asi všichni vdcové, dle prvního pohlavára

Onondag, jemuž se pipisuje sjednocení pti kmen v jeden celek —
srov. egyptský název král „farao") práv zemel. Jeho nástupce má
býti volen, ježto jediný syn „princ Lazar*' zdá se býti modernistou,

který zavrhuje zddné zvyky. Jako mnozí z Irok, tak i on stal se

pístupným civilisaci, koná studia a nevšímá si píliš záležitostí svých
soukmenovc. To mu sympatií nezískalo. Ostatn ítá se tchto Indián
na území kanadském necelých 12.000.

*

G dvoj vidu (srv. rozpravu prof. Dra B. Spáila v Hlídce 1910)
nové doklady uveejiiuje „Kaiholik" 1913, y., na nž interessenty

upozorujeme. Visioná, uhlí Johannes Willecke ve Vestfálsku (f 1861),

pedpovdl na p. zcela podrobn vj^^jevy z války piemontské 1848.

Jiné vidní týká se veliké bitvy, když „Gergonius, Damascen, povstane

zniit kesanství" a po velkých útrapách kesanv objeví se velitel

s mužstvem a zvítzí, naež nastane mír a ád. Vidní míval nejastji

v noci, ale také ve dne za jasného poledne. Nkdy slyšel i hlas, na

p. ped válkou sardinskou: „Evv. Majestát, machen Sie sich auf, die

Sardinier nehmen berhand", aneb onen výrok o Gergoniovi; tuto

velkou bitvu vidl na obloze o 9. hod. veer až do 4. ráno, a to tak,

že i když pozorování perušil, vcházeje chvílemi do uhlíské chýše^

jakmile odtud vystoupil, vidl ji zase tak jako díve.

O evropském poloostrov pednášel na letoším dubnovém
sjezdu zetopisc v Bím vratislavský^ prof. Supán. Rozeznává 4 kon-
tinenty (starý svt, Ameriku, Austrálii a Antarktiku), 6 pevnin (Festland

:

Eurasii, Afriku, Jižní Ameriku, Severní Ameriku, Austrálii a Antarktiku);

pevniny s píslušnými ostrovy jsou díly svta. Evropa dílem svta není,

ani poloostrovem celá není; jako prý Rus jeda na západ íká, že jede

do Evropy, tak teba k evropskému poloostrovu ítati jen západní,

stední a jižní ásti Evropy, ne však evropské Rusko, které zempisná
náleží k Asii. Dlidlem je tu jednak voda, jednak spojovací úžin v,

jednak t. , stavební sloh horstva, jejž prof. S. v Asii nazývá guirlau-

dovým, v Evrop, totiž ve tech ástech jejích práv jmenovaných
hadovitým. Evropa vbec není pojmem zempisným, nýbrž kulturno-

historickým, snad i anthropogeogr;alipkým
J
v zempise fysikalním íjebi

vždy mluviti jen o. Eurasii. .• :. . S.''

,-.,' ' ' * '
"

.Veliké tunely eyrQpské ítají délky: Simplouský 19.731 m, Got-
hardský Í4.9S4 , ai; Xoetschberg 14.605 m, Mont Cenis 12.233 m^.
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Arlberský 10.249 m, Túrský 8236 ni. Nejstarší jest Mont Cenis, pro-
ražený 26. prosince r. 1870, jehož stavba trvala 13 let a 1 msíc.
Poslední Loetschberg byl dokonen ve 4 letech 5 msících. Jak technika
v tomto oboru pokroila vidti z toho, že prmrn vyvrtalo se denn
9 m, kdežto u M. Cenisu pouze 2*60 m.

*

Vdecká akademie v Paíži disponuje cenou pí. Guzmanové na
100.000 fr., která nebude asi nikdy vyplacena. Patila by hvzdái,
jenž spojí zemi s nkterou obžnicí — mimo Mars. Testatorka se asi

domnívala, že dorozumní se s obyvatelstvem Marsu jest otázkou nej-

bližších dob. Úroky pipadají vždy po 5 letech uenci, který se objevy
astronomickými vyznamenal. Nadace byla založena r. 1899.

*

Na str. 72. zmínili jsme se o „myslících koních" elber-

feldských. Obava tam vyslovená, že jmenovaní psychologové šli asi

na lep, se potvrzuje. Na IX, mezinárodním sjezde zoolog koncem
letošího bezna v Monaku pedítal pražský zvropsycholog H. Drexler
vyjádení podepsané elnými uenci, kde výroky pstitele Kralla

a souhlasné svdectví psycholog prohlášeno za pravdnepodobné vý^
vojové myšlence a dosavadním výsledkm zvropsychologie protivné,

a žádá se, by kon byly odborníky samostatn pezkoušeny, má-li se

o vci vdecky vbec jednati. Ukázalo se totiž, že zvíata nejsou pi
poítání atd. ponechána sama sob, nýbrž že se jim dávají nacviená
znamení, z nichž dosud zpozorováno na p. potahování uzdou, mžikání
okem, rána biem na ohradu, když k nkolikrát špatn poítal
a pod. Zdá se tedy, že nejde než o — podivuhodnou ovšem — dressuru;

Krall má mezi svými zkoušenci dokonce i slepého kon, u nhož arci
na zrak psobiti nelze, ale zajisté jinak. Bývalý opatrovatel „chytrého
Hansa" v. Ostenova sám prohlásil kdesi u sklenice: „Der kluge Hans
bin eigentlich ick ; wenn ick die Oogen niederscblage, dann trampelt
das Vieh so lange, bis ick die Oogen wieder ufhebe." Zvropsychologpvé
z našeho tábora, Ettlinger a Wasraann odepeli také sami bez komise
zkoušky provésti. (Stimmen aus Maria Lauch 1913, 10).

V témž list popsáno také, jak Haeckel ve své zuivé anthropogenii
nalítl jakémusi dárci „m edvdího" embrya (v. Schmertzíng v Arva-
Vorallia v Uhrách). Embryo to má totiž na hbet ostny, jako ježek.

K sedmdesátinám Haeckelovým vyšetil a popsal toto zvláštní embryo
specialista kožní a vlasový prof. Dr. Maurer, také v Jen; namáhá se

v potu tváe s Haeckelovou fylogenesí a ontogenesi, pednáší hypothesy
všemožné, ale žádná ani jeho neuspokojuje; prosím vás, medvd s ostny !

Tu se ukázalo jiným, trochu stízlivjším uencm, že to vbec není
medvd, nýbrž docela pravý- ježek, jemuž ovšem ostny patí.

Tu máte zas kousek té neoinj-lné universitní pírodovdy 1
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Ujíchovatelsk^.

V Cechách a na Morav je dle novia 6000 osob uitelkých
bez místa. Nmci na Morav zdají se dle toho zaizovati, nebo do
olomouckého ústavu pihlásilo se do 1. roníku jen 8 žák (místo 40),

tak že bude mimoádn nová pijímai zkouška v záí.

V Praze bude letoším íjnem otevena škola pro obchodní
cestující.

Školní rada hamburská zakázala kopanou v obecných školách.

Maarské asopisy rozhlašují, jak se stará vláda uherská
o vzdlání obanstva, že i cikánm oteve 1. záí t. r. školu
ve Felsoori (železná stohce); že však Slovákm školy zaveli, o tom
asopisy mlí.

V Paíži ustavilo se sdružení, jež si vzalo za úkol založiti vyšší
uebny ústav pro ženy. Ve výboru jsou mezi jinými: kardinál

Amette, René Bažin, Paul Bourget, Denis Cochin a Viktor Giraud.

Jde tu o reakci proti píliš modernisticky pojatému vzdlávání, jaké

podávají ženám dosud existující vyšší školy francouzské. Ustav dostal

název „CoUége Sainte Marie", a bude se opírati o dv základní zásady:

klassické vzdlání a katolický názor svtový.
*

,

Z naízení vlády budou se konati v píštím zimním semestru

na universit pražské, vídeské a snad i budapeštské pednášky
z bosenského práva. V Praze budou prý pravdpodobn sveny
prof. Kadlecovi, ve Vídni pevezme je tajuý rada Sek Vagroveki ze

Sarajeva. A v Záhebe nic

!

Chorvaté znovu si stžují — pokud je to ovšem možno za

nynjší písné censury — na neobyejné zanedbávání své záhebské
university, jež nemá vbec fakulty lékaské a na jiných fakultách

živoí. A brání se proto pirozené proti projektu dra. Bilióského,

dnešního vladae Bosny a Hercegoviny, jenž chce založiti novou
universitu v Sarajev. Každému je patrno, že projekt ten

vznikl jen z ohled politických, nmecko-maarských, a ne z pée
o rozvoj kultury jihoslovanské. Bosna a Hercegovina mají 90%
analfabet*, jedna obecná škola, a to ješt bídn zaízená a bez povinné
návštvy, pipadá na 150 km^. Obyvatelstvo takové zem má náhle
dostati universitu, jež bude ovšem jen konkurovati kusé universit

záhebské. Ob university náležit nevypravené nemohou splniti svého
úkolu a budou jen na posmch Nmcm, kteí budou zase ukazovati
na múnécennost Slovan. A když vzpomeneme na obtíže, s jakými
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86 setkává snaha po zízení druhé eské university, je štdrost vlády

k Sarajevu více než podezelá.

Polský vychovatel Ludvík Skoczylas uspoádal na jednona

z Ivovských gymnasií a na vyšší díví škole Ivovské za pispní
píslušných professor zajímavou anketu o vlivu kinemato-
grafických divadel na mládež. Odpovdí, jež byly psány za

pítomnosti professor ve škole a po ujištní, že nebudou z nich vy-
vozovány žádné „školní" dsledky, bylo odevzdáno na 500. Úastnila
se mládež mužská i ženská od 10— 18 let.

Již na první otázku: „Chodil jsem do kinaajak asto?"
— jsou odpovdi velmi charakteristické. Je z nich vidti, že v každé
tídé utvouje se skupina pívrženc pedstavení kinematograíických,

jež úastní se jich pravideln jednou, dvakrát i vícekráte za týden.

Skupina ta ítá obyejn šest až deset žák ve tíd. Ostatní chodí

ideji. Pípadu, že by nkterý žák ješt nebyl v kino — není ani

jednoho. Úast ídí se také vkem. Shledalo se, že nejastjším hostem

v kino jest mužská mládež mezi 14—16 rokem života, ženská pak
mezi rokem 12—14. Patrno z toho, že vlivm kina nejsnadnji se

poddává mládež ve vku nejnebezpenjším — v dob dospívání po-

hlavního, kdy dráždivé obrazy sensaních scén nejhloubji se vtisknou

v mladou duši a ohrožují psobení školy i domova.
Na druhou otázku: „V jaké spolenosti chodím do kina?"'

odpovídá vtšina žák, že chodí s matkou, s osobami staršími, se

známými nebo se služkou, kuchakou atd. Jen málokteí chodí sami
— dkaz to, že kino pokládá se již v rodin asto za místo poestné
a nutné zábavy pro váechny, jak pro mladé, tak pro staré.

Odpovdi na tetí otázku: „Jaký druh pedstavení líbí

se mi v kino nejvíce a pro?" — objevují paedagogm novou
stránku duše dnešní mládeže. Mladší žáci a ti, kteí jen zídka chodí

do kina, zajímají se pro obrazy z pírody, z djin, zempisu atd.

U starších nejvtšímu uznání se tší drama. „Miluji kriminální dramata
— píše jeden chlapec — nebo napínají mou zvdavost." Student

páté tídy vyznává : „Mám rád každý program, který udržuje mého
ducha v napjetí." Jiný: „Mám rád dramata ze života, ponvadž m
uí takovým vcem, kterých by mi starší nepovdli." — Podobn
odpovídají studentky: „Když jdu po ulicích mstských, prohlížím

nalepené plakáty. Všude je vidti jen plakáty z kina, a když se dnes

nkoho zeptáme, co hrají v divadle, neodpoví ; ale když se zeptáš, ve

kterém kino je nejkrásnjší program, hned jich vyjmenuje deset. Dnes
panuje taková mcda. I já jsem šla za ní a mohu íci, že chodím do

kina každou nedli jako na mši. Jaký druh se mn -nejvíce líbí?

Dramata! Proto, že se koní smutn a tvoí kontrast s mou veselou

povahou."

Jiná starší dává takovou odpov: „Chodím nejradji na dramata.

Nebo kdo by na n nechodil, když te na plakátech a programech

pekrásné romány, tak pkn illustrované !" Jinde teme: „Nejvíce se
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mi líbí dramata, protože se koní smrtí, katastrofou nebo neštstím."

„Mám ráda dramata, nebc pi nich možno se vyplakati, a také

komedie, zvlášt jsou-li arcikomické."

Vidli z toho, že nejpednjším motivem, jenž vábí mládež hledati

zábavy v jistém druhu pedstavení, jest podníceni ducha sensaeí

a nezdravou vážní. Proto také, když v následující otázce mli po-

psati cbraz, který si nejlépe zapamatovali, popisují ponejvíce scény

drastické. Na p. z „Quo vadis" požírání kesan, boj Ursa s Krotonem,
z jiných stíhání lupi, krádeže, vraždy a zloiny. Ani jeden však
nepodal popisu njakého obrazu z pírody. A také professoi. pí-

rodopisci, kteí se snažili výklady z pírody navázati k jistým obrazm,
jež mládež hromadn poznala v kino, dosvdili, že žáci i žákyn
neradi zabývají se potom onmi zjevy ve škole. Výklad je nudí . . .

Charakteristické jsou také odpovdi na další otázku: „S jakým
dojmem odcházím z kina a na myslím?" Chlapec ze tvrté
tídy vyznává, že „stále myslí na to, co vidl, a chtl by všechno to

vidti ve skutenosti.'' Jiný sní: „Chtl bych býti takovým hercem,

jakého ukazují v kino." Druhý „pemýšlí o tom, jak by se stal v život
hrdinou takové události, jakou vidl nejednou na íilrau." „Pod dojmem
sensaního dramatu chtl bych žíti a baviti se tak, jako jeho hrdinové."

Nkteí žáci odcházejí se žalostivým dojmem, „že ztratili peníze na
kino." Mladší chlapci si stžují asto, že opouštjí kino s velikou bolestí

hlavy i oí. Jeden z nich se piznává, že vychází „jak oslepený''

a že „je hotov tehdy uiniti vše, co vidl v kino."

Od odpovdí žák liší se znan v tomto bod odpovdi žáky.
Vyznávají: „Opouštím kino nesmírn zdenervovaná." Nebo: „Vycházím
zlá na celý svt, který jest nudný a odporný." „Nkterá pedstavení
psobí na mne píjemným dojmem, ale jiná zase m rozilují." ,.Po

návrate z kina jsem se vším nespokojená, a všechno, co m obklopuje,

stává se mn nesnesitelným." Jiná studentka se rozcitlivuje : „Dramata
podncují m nejednou k plái, a ponvadž se stydím plakati v kino,

spchám dom, abych tam mla soucit s nešastnými." Její družka
jest „po východu z kina tak zdenervovaná, že když se vrátí dom,
hnvá se na všechno." „Chtla bych utíkati automobilem, bych bjla

co nejdále od té ošklivé školy a Lvova."
Mezi odpovdmi mén již loyálními jsou i takové: „Chtla bych

býti unesena velmi bohatým lovkem." Nebo: „Pála bych si býti

aspo jednou tak milována, jak jsem to vidla v kino." Jiná líí takto

svj dojem : „Konen opouštím své sedadlo v kino. Na ulici obklopujem zástup lidu ! Jak jsou všichni odporní ! Lidé malých tužeb, lidé

tak zvané povinnosti 1 Který z nich by dovedl tak milovat, jako tebas
ten opovržený ctihodným publikem apa! Ach, oškliví chlapci 1" „liíkaji,

že kino podává vci smyšlené. A já vím, že to všechno musí se

díti v život. Ach, nic bych nechtla, jenom jednou užíti tak, jak jsem
vidla v kino, a pak — nezáleží mi již na niem!" A na konec:
„rod dojmem kina prahnu vyrvati se z té zatuchlé atmosféry, ve které
žiji! Poznati jednou, co jest ten opravdový život!"

<
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Odpovdi, zvlášt dvat, jsou tak výmluvné, že všeliký komentá
je zbytený. Ideálem mužské mládeže psobením kina stává se —
hrdinství lupie, ideálem mládeže ženské — užívání života.

*

„Pochybnosti náboženské a mravní boje jsou nápadné známky
v náboženském život nejvtší ásti dospívajících,., a zakládají

se ve fysiologickýcfci a fysických stavech toho vku. Výstavba tla
dje se peasto jen za prudkého kvašení. Vzniká v nm nepokoj,

který rozmanitým zpsobem snaží se vybíti na venek ... V oboru
rozumovém dospívající nepijímá již všeho bez ohledání ... je to doba
duševního neklidu, pochyb a skepse. Filosofickým spism, stojícím na
této pd, dává se pednost. K tomu pistupuje zvláštní názor do-

spívajícího o osobnosti, svobod a cti. Osobnost jest mu totéž co bez-

ohledné sebeuplatnní (Sichdurchsetzen), svoboda znamená mu neomezenou
libovli, est posuzuje dle názor svých pátel a vrstevník

;
pozstává

hlavn v tom, nenechati se vésti aneb na sebe psobiti od rodiv
a osob autoritativních ; ale jíti otrocky za njakým tebas duševn
nízko stojícím, jen hodn bezohledným beranem (Leithammei) mezi
druhy, to nepociuje se jako urážka cti . . . Cítí se schopným a opráv-

nným provádti kritiku i na nejtajemnjších pravdách, ped jichžto

hloubkou nejvtší duchové v pokoe se sklánli ; a neumí-li jich po

svém vyložiti, pijdou pochybnosti a po nich nevra. Proto jest

náboženská pochybnost zvláštní známkou mládí. Dle látky Starbuckem
zpracované byla u 53% dvat a 79% mladík. Nastupuje po dob
nejrychlejšího vzrstu tlesného, u dvat nejvíce v 15. a 16. roce,

u mladík v 18 . . . U mladík totiž innost rozumová, abstrahující

a vdecká rozvíjí se více než u dvat, tato však dospívají díve než

oni. Tato sklonnost k náboženským pochybnostem, jež tedy, co s drazem
vytýkáme, vyplývají z pochodu fysického, nachází pak v zevnjších
okolnostech potravu a posilu," v pavdecké „kritické" literatue,

vyšší pornografii, a hlavn v nemravném život. (Dr. Hoffmann,
Pharus 1913, 8.)
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Hospoddsko-sociQlní.

V^^zvy kesmské, nakupovati u žid, které, mimochodem eeno,
nic nepomáhají, bývají, jak známo, vždycky nebo z pravidla konfisko-

vány. V jednom takovém nálezu brnnského soudu se zabavení od-
voduje tím, že závadný výrok „hledí popuditi k hospodáskému boykotu,

tudíž k nenávisti proti spolenosti náboženské židovské".

Ve „Zlaté Praze" uveejoval Josef Penízek své dojmy z cesty

po slovanském jihu a dotkl se ovšem také astji hospodáského
pomru Cech keSlovincm a Chorvatm. Vítr obrací se

proti nám. Již nyní slyšeti tam asto, jak Cechy nazývají pímo cizo-

zemci, kteí pišli vykoistit finann slabší, a vyzývá se k emancipaci

od nich. Pan Penízek se domnívá, že nastane den, kdy pívoz eských
výrobk v a zanášení eského kapitálu narazí na nejailnéjší odpor, na
bojkot a Ctíši budou nuceni vrátiti se na sever . . . „Swiat Si'owia3ki''

dodává k této prognose: „Pozorování, sdlená p. Penízkem krajanm,
jsou již dávno známa každému neeskému cestujícímu. Náky na Cechy
jsou tam všeobecné, a píina je táž jako v Halii: nedostatek oban-
ského ducha v eských bankách a zvláštní zpsob chování se banké
eských. Nedostatky ty daly by se odstranit,"

*

Letoší úroda, a místy ponkud mokrem trpla, celkem jest

4i8pokojivá, i u nás. Komise vyšetující škody jsou potebné a posti-

iieným nkdy prospšné, jen kdyby jich nebylo tolik a tolik nestály . . .

Regulace Bevy se tuze neosvdila, jak obyejn ; neregulovaná Morava
nadlala tím více škod.

Neuspokojivá jest úroda vína a ovoce ; chladna a mokra poškodila

již kvty a ani plodm nedala jaksi se vyvinouti.

Jaké budou ceny poživatin, nebude záviseti tak na sklizni, jako
na pekupnících. Jsou ješt loské zásoby, pro pípad války i na
spekulaci uchovávané, nouze by tedy o n nebyla. Ale tím se trh ídí
teprv tehdy, až se neví, kam se zbDžím; a toho ješt není.

Vzhledem k drahot ovoce pokusila se kterási firma pražská
vyrábti zavaeniny také z jiných poživatin, s chutí a vzhledem
ovocných, jen že o mnoho lacinší.

Kdosi pravil, že ím vzdlanjší ovocnáe máme, tím dražší

ovoce. Snad to nesouvisí, ale pravda je, že na kloudném ovoci domácím
si skoro již ani nepochutnáme ; vše jde do ciziny, a peníze se proplesají,

jak Fr. Procházka íká.
Kaviáru (jesetrových jiker) z Kaspického moe a z Volhy vy-

vytženo 1912 pes 500 tisíc kg, z toho 100 tisíc kg 'lisovaného, jenž

se spotebuje z polovice doma, jinak se vyváží do Francie, Rumunska,
Anglie; nelisovaný vyváží se k nám, do Nmec a do Ameriky. Skoro
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stejn cenný s ruskýnn jest kaviár dunajský z Oršové ; z Hamburku
rozesílá se také labský kaviár.

Po ruskojaponské válce Japonci usilovn zabývali se kon ser-
ve váním ryb, ale rozmach tohoto prmyslu dlouho netrval, jelikož

olej pi tom upotebený ml nepíjemnou píchu a sardinky tamjší
jsou píliš drobné. Nyní se více nasolují a vyvážejí do Cíny. Za to-

konservy krabové jsou vítanou náhradou za drahé humry. Též
udírnám losos pi Arauru dobe se daí, akoli co do jakosti zboží

8 ruskými a americkými se ješt nemohou miti.
Kanadský lov sled v posledním období vynesl pes 400 tisíc

sud, z nichž asi tvrtina zpracována na sardinky, ostatní nasolené

rozeslány továrnám. Za to na evropském (francouzském) pobeží lov

sardinek poád ochabuje, zda pro njakou nemoc, neví se.

Rako usko-uherská banka mla 7. ledna t. r. nejnižší letos

zásobu kovových penz (1507"6 milion K), 23 srpna však již 1534"4;

v píbytku bylo 5 mil. zlata, ostatní stíbro a j., zásoba zlata jest však
pece o 263 miliony K menší než tou dobou vloni. V téže dob
vzrostla zásoba zlata v ruské státní bance o 308'2 mil., v nmecké
o 212-6 a francouzské a 113'8 milion K, nebo zásobovaly se

pro válené pípady, ímž od nás zlato odcházelo. Rakousko-uherská
banka letos vbec z placení dan za cenné papíry nevyšla (až dosud

7"o8 mil. K), tak že celková da letoší bude 12— 13 mil. K. Lombard
(zástava cenných papír) od onoho 7. ledna sice o 100"7 milion K
klesl, ale pece jest neobyejn vysoký, což souvisí hlavn s úpadkem
stavební innosti. Úroková míra zstane nesnížena.

*

Americké Slováky stihla veliká pohroma úpadkem penžního
závodu odpadlého knze Rovnianka v Pittsburgu. Pjkami a par-

cellaeemi zbohatl, stal se „slováckým králem", ale šílené spekulace

jej sklátily a s ním mnoho vkladatel ; dvoje noviny slovenské zašly^

nejstarší slovenská banka „Tatra" je v nesnázích.

Z Halie a Bukoviny málokdy dojde njaká utšená zpráva

hospodáská. Sotva je po skandálu bukovinských hospodáských spole-

enstev, kde též Ústední banka eských spoitelen byla súastnna,
šušká se o nových ztrátách, jimiž i eské banky budou prý

postiženy.

Moravská hasiská pojišovn a má v editelstvu bývalého

uitele Vozába, který asem (proti stanovám?) stal se editelem ústedny
úadovny vbec. Vystoupil letos jako samostatný kandidát na snm,
po zvolení — dle osvdených vzor — vstoupil do klubu pokrokovo-

lidoveckého, což ovšem nemohlo zstati bez odezvy druhých stran, tak

že pojišovn hrozí nepíjemné následky.

V ministerstvu veejných prací, v oddílu elektrotechnickém zízena

poradna pro osvtlovací zaízení, pokud slouží veejným
úelm. Obce a jiné veejné korporace mohou se tam obraceti o po-^
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tebné pokyny zizovací a stavební, pedkládati návrhy a rozpoty
k prozkoumání atd., aby podniky takové zizovány byly co nejvhodnji
a nejlacinji.

Na Morav dochází stále ke stížnostem na berlínskou A. E. U.
(Allg. Elektrizitats-Union), která zaizuje ústedny pro dodávku síly

elektrické, stížnostem po stránce národnostní i hospodáské. Ale jest už

pevn zakotvena a nezbývá než se s ní dorozumti. U nkterých
stížností pak nelze dobe rozeznati, zdali jde o veejný prospch i
o zlost njakého advokáta, že výdlek ml — kollega.

*

Svtová výstava v Gentu koní ohromným schodkem:
konkurs stíhá konkurs, zvlášt pi podnicích zábavních. Mnozí bohái
jezdili na výstava jen ve dne, na veer však spchali do Brysselu,

Oátende atd., aby nepropásli svých her. — Spatn dií se také

vídeské výstav „Adria".
*

Nmetí socialisté, akoli zástupci jejich v íšském snem
hlasovali pro branné pedlohy o rozmnožení vojska, protestují návrhem
porodní stávky. Ženské namnoze s tím souhlasí, akoli soudružky
Zetkimová a Luxemburgová jsou proti, ježto prý návrh pipomíná
nejhorší mšfácké mastikáství.

U nás si pomáhají od rekrut jinak, a to sama vláda, udlivši

paroplavební spolenosti „Canadian Pacific" obsáhlé koncesse vy-
sthovalecké. ádní agent jejich vyliduuje nejen Hali, nýbrž
i úrodné krajiny uherské a charvatské. Halisk}^ raístodržitel konen
proti tomu zakroil, a to asi hlavn na popud ministr vojenství, kteí
chtjí ped íšské rady pedstoupiti s požadavkem rozmnožení vojska

(prý až o 40 tisíc), kde zatím zem naše se vylidiíují. Také kus
hospodáské politiky! V Halii vysthovalectví podporoval prý-

také povstný posl Stapiski, který pro zákaz raístodržiteisk}' volá

Poláky do opposice proti vlád. A to je zase kus národní politiky!

Vdce nmeckých socialist August Bebel zemel a s velikou

okázalostí ve Svýcaích spálen. Byl vytrvalj^m marxistou, i když
socialistití theoretikové zásadní vady marxismu prokázali ; Bebel jsa

prostý emeslník bez hlubšího vzdlání, na záhady takové nestail,

a proto zstal pi staré prostednosti, urputn a autokraticky ji za-

stávaje. Jinak byl to také jeden z revolucioná im Schlafrock und
Pantofeln, jak Nmci o nm píší. V nm také ztlesnna jedna z nej-

odpornjších stránek socialist, že bezohledn pod immunitou napadal
osobní est protivníkv, neštít se žádného klepu a pomluvy. Dílo jeho
„Zena" rozšíeno ve statisících výtiskv, a je to práce zcela mlká,
vdecky takoka bezcenná. Ale snad práv proto táhla.
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Politicky a vojenská.

Vci eského království zamstnávají nmeckou veejnost
snad více než eskou. Tam aspo vidti jakousi cílevdomou innost,
ehož tuto íci nelze. Ostejší strana nmecká usnesla se v Chomutov
na požadavcích, jež by znamenaly znásilnní eské vtšiny; jinak že
pjdou Nmci do opposice, což ovšem tak snadné nebude, jak se snadno
napsalo, nebo mimoeští Nmci poítají, že u vládního koryta je pec
lépe býti. Nade vše žádají hlavu raistodržitele Thuna, jemuž by tebas
dopáli i titulu vévodského. Požadavky uitelské mají býti vyplnny
a pak teprv ostatní projednáno. Že Nmci situaci ovládají, není pochyby.

eští poslanci vedeni Svehlou byli u místodržitele a k jeho do-

tazu projevili ochotu navázati smiovaky znova. Když byli pak za

dvemi, namítal Chce, že toho ml Švehla nedlati . . .

V novinách byla rozšíena zpráva, že Praga caput regni jsouc dle

žid kaput dostala od vlády pokyn, by své finance uvedla trochu do po-
ádku, sic že pijde inu, komisa. Byla by to pkná podívaná,
kdyby ve chvíli, kdy Praha v ele eských mst proti zemskému
komisariátu protestuje, sama jej dostala. Ale zpráva ta prý není pravdivá.

Zemský komisariát dostal od vlády nezúroitelné kapesné na
bžné výdaje 1"2 milionu K. Politikové povili staroecha Dra Srba,
b3''valého starostu pražského, úkolem vypracovati obžalobu vlády u
správního soudu pro porušení zákon zízením komisariátu.

Pražská spoitelna, asi z opposice, vypovdla zemi svou osmi-
milionovou pjku. Moc státoprávní chytrosti v tomto kroku není, tím
mén obchodní.

Podobný autonomní kousek, jako náš Dr. Budínský a spol. proti

zemskému hejtmanu žalobou u místodržitele, provedli také slovinští
liberálníci proti Dru Verstovškovi, který byv snmem štyrskohradeckým
zvolen za náhradníka Robiova, mírného liberála, v zemském výboru
nyní v nemoci a po smrti jeho nastoupil úad. I oni vyzývají vládu,

aby jako v Praze zemskou vládu suspendovala.

Uherští Slováci o padesátí své Matice mli v Tur. sv. Martin
slavnostní schze a porady. Dle zprávy školské dáno minulého roku
na 100 stipendií studujícím. 300 tisíc K jest pohotov na slovenské
gymnasium. V programových poradách prohlášeno, že Slováci trvají

na jednot a nedílnosti své uherské vlasti. Co to je? Dále žádá se

rovnoprávnost všech národ, by se i uznávala poteba jedné úední
ei ve vyšších instancích. Má se zavésti všeobecné volební právo
všude, i v obcích, a k volb má býti oprávnn každý oban
dvacetiletý, a muž i žena. Eíká se, vždycky jest lépe žádati víc,

aby lovk dostal aspo nco ; ale tahle resoluce mže se vykládati
také jinak . . . Též má býti zrušen virilismus a autonomie provedena
ve správ státní i církevní.

Terstskému obecnímu zastupitelstvu naídilo místodržitelství, by
.pestalo zamstnávati ve svých službách píslušníky cizích stát,
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t. j. ovšem Vlachy ze spojené íše. Tož teprv nyní si pánové na tyto

pstitele irredentismu vzpononli, kdy se s Itálií pro Balkán trochu

hnváme ! Irredenta na jihu a pangermanismus na severu jsou docela

nevinné zábavy, za to panslavismus — to nepítel, co?
Nejzajímavjší v pípad terstském je to, že nejvíce rámusí listy

židoliberální, akoliv jinak práv liberálové rozbili italskou fakultu a

brojí proti rovnoprávnosti vlašské. Aby se njaký vinník našel, strkají

„rudého prince" (místodržiteie Hohenlohe) najednou klerikálm!
Souboj ministerského pedsedy Tiszy s markr. Pallavicinim osvtluje

velice pkn maarské právní pomry. V Uhrách jako u nás je souboj

zákonem stíhán. Vrchní strážce zákona pro hloupost se postaví nad
zákon, pestoupí jej a je vrchním strážcem zákona dál. A ten lovk
má zachrániti zákonný stav jihovj^chodní ásti Kakouska jakožto státník

uherský, ba Rakousko celé jakožto zahraniní ministr. Je to malikost,

ale z malikostí sestávaly i mocnjší íše než je rakouská 1 A ze

skandál, tebas ješt hloupjších než je souboj, vzešla jejich zkáza.

Francouzský pítel Slovanstva Louis Leger vrátil králi rumunskému
práv propjen}' ád, ježto prý jako estný muž po nedávných válen^xh
událostech rumunského ádu nositi nemže.

*

Hollandští socialisté, spoluvítzi ve volebním boji, odepeli

utvoiti vládu, když na n po odmítnutí liberál došlo. Potom dali si

liberálové íci. Jak to pjde dál, tžko íci, když odboj povstal vlastn
proto, že vláda dívjší, aby si opatila peníze na starobní pojištní

(asi 10 mil. K), chtla zavésti mírné dovozné clo. Kde se nyní peníze

vezmou, nikdo neví. Zajímavé jest, že pi druhých volbách, kde díve
byl jeden socialista zvolen na dvou místech, v Rotterdamu nástupce

dostal o 1400 hlas mén, jinde pi užší volb volen poslanec pravice

a v Gromingách socialisté jedno místo ztratili, tak že jich do snmu
pišlo jen 16. Do vyšší snmovny zvoleni pevahou poslanci pravice,

tak že liberální vláda bude míti pernou práci, aby svou provedla. D-
vry velké nepožívá.

*

V Haagu oteven palác míru, vystavný Carnegiem, vyzdobený
rznými státy. Za té píležitosti vypoítávány všecky zásluhy této

korporace. Mnoho jich není, a vle byla dobrá.

Velmi píhodné jest, že kongres tento zasedá vždy až po válce^

aby emesla nekazil . . .

*

Rzná vyznamenání poíná odstraovati mladé Norsko. Popud
vyšel od vlády. Bylo debatováno o úelu „dekorací" a 75 hlas proti

47 rozhodlo, že udílení vyznamenání bývá píinou rozpak i závisti,

že nepispívá pranic k dobru všeobecnému a že i bez jeho zneužití

opravdové zásluhy pece nevyniknou. Ježto je však teba dvoutetinové
vtšiny k uzákonní návrhu, bude projekt o zrušení ád a vyznamenání
pedložen storthingu v nejbližších tech letech.
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Tyto dny zrušena i královská garda. Ve bvédsku žádají

republiku.

Te na konci prázdnin a po válce nastaly neoekávané zmny
v diplomacii. Anglický vyslanec opouští Víde, kde ped asem
vzbudil velikou nelibost dav napsati do „N. Fr. Presse" lánek proti

Nmecku ve smyslu Eduarda VIL Náš vyslanec v Petrohrad chystá

se na odchod a ruský vyslanec ve Vídni též ; kolik viny oba tito

pánové na vzájemném rozladní tchto stát mají, nesnadno íci, nebo
neví se, kdo vlastn rakousko- ruskou politiku dlá, zdali totiž zahraniní
úady anebo njací initelé pozadní. Též Paíž a Petrohrad vymní
si své vyslance, oba ostejší tóniny (Delcassé a Izvolskij). Šuškalo se,

že i náš Berchtold po balkánském nezdaru pjde, a za nástupce pro-

hlašován Tisza. Volá se po silnjší ruce.

Cosi nového se kluje v Evrop.
*

V Anglii všechny pobežní pevnosti a válené pístavy dostanou

vzduchoplavecká zaízení, aby zprostedkovala styky mezi vojskem
námoním a pozemním.

Francouzský nový branný zákon pijat i v senát 254 hlasy

proti 37.

Španlsko ve svých nesnázích marockých utíká se po píklad
Francie k cizinecké legii. Verbí, jemuž se emeslo to pronajme, za-

vazuje se dodati do Afriky aspo 40.000 voják, nejmén 10 tisíc

každého pl roku. Za každého legionáe dostane nejvýš 300 peset,

za každého, jehož nedodá, nebo jenž bude uznán neschopným, zaplatí

50 peset.

Japonsko má v Anglii novou bitevnílod „Kongo" v práci, a s ní

nový typ torpéda (40 kus), jež má míti dosah 12.000 yard (10.800 m),

rychlost 48 uzl (88"8 m), tak že všechny dosavadní útvary pekonává
a blíží se vlastním stelám (800 sek. m. poátení rychlost).

*

Paížská komise (peds. mir. Pichon), jež má rokovati o státním
dluhu tureckém a pevzetí píslušných ástí jeho od balkánských
vítz, dostala od pedsedy Dette publique Ottomane Adama Blocha

memorandum, aby o zájmy tureckých vitel se lépe postarala než

kdysi berlínský kongre?, jenž sice státm balkánským jisté dávky
uložil, ale jich nijak nezajistil, tak že — krom Bulhareka — žádný
z nich nesplatil ani vindry ; Bulharsko tu a tam nco splácelo až do

r. 1909, kdy se prohlásilo samostatným, a kdy Rusko ze své ujednané

válené náhrady 40 roních lht (po 350 tisících tureckých liber ron)
Turecku odpustilo pod tou výminkou, že Turecko vzdá se dalších

dávek od Bulharska (za Východní Rumelii).

Za to však 25. ervna t. r. pedložili tehdejší balkánští spojenci

paížské komisi svj úet na 1896 milion frank, dcbe poítaných

(i za odv mužstva, spotebu náboj, opotebení materiálu ve válce 1),

jenž novou válkou stal se ovšem bezpedmtným, nebo nyní nelze

Hlídka. 48
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všeho zpustošení svádti na Turky I 1905 v Portsmouthu pes odpor

vítzných Japonc vyslovena zásada, že válená náhrada vbec se

platiti nemá. Pan Bloch v memoranda zásad té pisvdije, aby

Turecko, jež prý te z':ratí skoro ptinu svých píjm vbac, nebylo

píliš seslabeno a mohlo pUtiti — židm: Francie totiž má 2 tetiny

tareckého státního dluhu a pes 2 miliardy v Turecku investovány,

Nmecko asi 18% státního dluhu, není tedy divu, že se o Tarecko

bojí, zvlášt kiyby státy balkánské, „pouivše se z historie", repartice

svých píspvk na státní dluh turecký zase tak poctiv — zstaly

na vky dlužný, jako po kongrese berlínském.

Kdo zaal druhou válku balkánskou? Ješt poád se nikdo k té

cti nehlásí. U srbského zajatce nalezeno válené provolání srbského

krále, pedítané z rozkazu Putnikova 18. ervma / 1. ervence, kdy
neobezetný Danev ješt poád upíral oi na bafusku a chystal se

do Pitru.

Prbh pedehry byl asi tento. S jídlem rostla chut, s vítzstvím

výbojnost všech a — žárlivost mén podlených. Nejvtší podíl kynul

dle zásluhy Bulharm, Srbové zásluhou i vinou Rakouska byli od-

streni od Adrie i Albánie, proto hledal] náhradu a zárove odvetu

proti rakouskému cbránnci, Bulharsku, Rekové vdouce, že Bulharsko

nejvíc trplo, pidali se na stranu, kde nemli co ztratiti ani získati a

použili šastné pro n zápletky, Bulharsko pak, majíc doma neshodu
mezi politikou a armádou, váhalo, až bylo pekvapeno, a to na místech

nedosti opatených, jelikož válený plán jejich ruskou diplomacií Srbsku
prozrazen. Rusko hrálo zde hlavn proti Rakousku

;
pálo proto hlavn

Srbsku, Bulharsko, a té chvíle práv rusofilské, zdálo se mu pece
píliš mocným, kdyby zmohutnlo tak, jak dle spojenecké smlouvy
mlo, zvlášt pro ten pípad, že by rusofilství tam nepotrvalo, t. j.

pálo i Bulharsku, pokud by nebylo tuze mocné a uznávalo jako Srbsko
ruskou patronanci. Telegram carv, napomínající ke smíru, pišel již

pozd, byl-li vbec vážn mínn. Nemnoho oslabené ecko uchystalo

se již na vtší koist, nežli smírem tím by mu byla pHpadla; ztrát se

nebálo, nebo je tu mocný švakr v Berlín.

K tomu všemu zdvihlo se Rumunsko, kde pro rakouské sympathie
k Bulharsku ozývaly se ostré výitky proti Rakousku. Toto vidouc
nebezpeí osamní, a zárove nepíjemnosti s Rumunskem, radilo

v Sofii dtkliv, dorozumti se sRu-nunskem; tam však pohlíželi d-
vivji do Petrohradu, a tak zstali sami, nebo Rikousko osteji své

dobré vle pro n ukázati nemohlo. Tak došlo k míru Bukureštskému
7. srpna, na kterém Bulharsko v severní ásti oškubáno Rumunskem,
v dobytých krajích eckem i Srbskem, ale ukázán mu holub na steše,

Drinopol atd., o kterého však zatím se pihlásili znova Turci. Londýnská
ujednání velmocí ukázala se odpornou komedií, nebo po všelijakých

platonických intervencích jejich v Caihrad dáno Bulharsku na sroz-

umnou, aby se s Turky dohodlo samo Bulharsko zatím deraobiliso-

valo, a kdyby také ne, nová válka, tetí v roce, mohla by je zniiti,
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kdežto turecká vláda v Caihrad spíná pokrytecky ruce, že nemže
již bojechtivéh-) Envera s jeho vojskem v Thracii udržeti na uzd, aby
se ji nevytrhlo proti Bulharm.

Eíká se, že v obojím pípad prohrávají vlastn velmoci, jimž,

krom Albánská, nestalo se po vli. Papírová prohra ta však jich asi

tuze neboh', nebo pedn docíleno toho, že si nenávidní Slované
hodn pustili žilou, dále Anglie zavázala si Turecko i Eecko, by jí

pímoské Bulharsko nestalo se v Stedozemí nepohodlným, konen
Francie má znova nadji, že peníze v Turecku investované bude moci
dále pohodlnji vymáhati. A nade vše, Némeeko pozvedlo ecko a

zachovalo si píze tureckou.

Riský vliv na Balkán znan oslaben, nebof i Srbsko, a mu
za mnoho vdí, durdilo se. když car v poslední chvíli od nové války
zrazoval ; oslaben vliv jeho nejen na balkánský spolek, jenž takto

roztíštn, nýbrž i na jednotlivé státy jeho, mezi nimiž nastanou asi

nové smlouvy a složeniny.

Eíká se také, že Rakousko v boji tomto podlehlo. Hospodásky
ovšem velice poškozeno, ale to není od verejška; ztráty jeho stupují

se již od nkolika let. Co bylo, arci se docela již nevrátí, ale hospo-

dáské svazky se sousedy nezávisejí na pouhé libovli jejich, aby dle

ni mohly býti úpln perušeny nebo zvelebeny. Pírodní nutnost je tu

silnjší, a tak i v tomto pípad mnoho se mže zlepšiti a zlepší.

Diplomaticky porážka rakouská též není tak znaná, jak se zdá;

co hlavn chtlo, toho dosáhlo, samostatné Albánie — zatím v této

otázce nesejde na tom, zda ke svému prospchu i škod — o ostatní

se asi tuze nezajímalo, nebof ani Madai ani Nmci, a jen ti v za-

hraniní politice naší rozhodují, nemají pro plakati nad tím, že Slované

tak statn do sebe sekali; lidmi diplomaté býti nesmí, tím mén kesany,
to by nebylo „státnické" !

Pravda-li, že v poslední dob oba „truchlící pozstalí", Rusko a

Rakousko, trochu se sblížili, byl by to aspo jeden potšitelný výsledek

z jejich diplomatické nešikovnosti, že druhé války nedovedli neb ne-

chtli — i toto mže býti nešikovností ! — zameziti.

„Naše" milá Albánie zatím se ídí neb neídí sama. Hledají pro

ni panovníka, jenž by nad moharamedány, pravoslavnými a katolíky

vládl nestrann; a to prý, dle Itálie, dovede nejlépe — protestant, jenž

by tam svou družinou ovšem zavedl toto tvrté náboženství, aby jich

bylo víc. Snad to má býti také jedna vymoženost — trojspolku, aby
njaký pruský princ k nemu se dostal.

Mírem bukureštským dostalo Srbsko asi 38 tisíc tver. km.,
ecko 50 tisíc, Bulharsko po spornou áru Midia—Enos 42 tisíc, ztrácí

vsak Dobrudžou asi 9 tisíc km., erná Hora 7 tisíc, Albánie 25 tisíc km.
To jsou totiž íslice správné, úední jsou znan vyšší Ze ecký pí-
rstek, pobeží a ostrohy, jest cennjší než makedonské pustiny, rozumí
samo sebou. Za to mlo Srbsko v první válce 30 tisíc muž boje ne-

schopných (7-5%), v druhé 41 tisíc (102%\ erná Hora 10 tisíc (33-3%)
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a 1200 (4'|,), Bulharsko 73 tisíc (12-1 \) a 83 tisíc (13 8%), Éecko
23 tisíc (7-6%) a 25 tisíc (8-3%), Turecko 150 tisíc (18-7%). Ostatní

dodlává hlavn v Srbsku cholera.

Okrouhle poítá se válených ztrát (krom hromadného vraždní
a nemocí) asi 400.000 život lidských a 5 miliard frank.

Následkem stálých žalob Kecka a Srbska, že Bulhai dopouštli

se hrozných ukrutností proti jinorodcm, žádalo Bulharsko o mezi-

národní komisi, aby vc nestrann vyšetila. Komise ze základu Car-

negie ustavena, ale Srbsku ani Kecku nebyla dosti „nestrannou", proto

]í nei znali. Clen ruský ?i iljukov byl insuíty donucen z Blehradu od-

cestovati, a 8 vyšetování vbec sešlo.

Zásada, že pidlení dobytých území má se díti také dle ná-
rodnosti, pokud možno, mírem neprovedena, nebo Kecku i Srbsku

pidleno mnoho obyvatel bulharských. Již toto bude píinou dalších

tenic a boj, tak že nutno se obávati „revise" ne sice velmocenské,

ale krvavé, jakmile se strany ponkud zotaví.

Výsledek kížové slovanské války balkánské je Slovanu i ke-
sana vbec tak žalostný, že hoko vzpomínati

!

i



Roník XXX. íslo 10.

HLÍDKA.
Františkánsky filosof Duns Scoí.

Ukázka z chystaných Djin stedovké filosofie Dra Jos. Kratochvil a.

Zakladatel mladší františkánské školy filosofické ve stedním vku
jest Jan Duns Scot, jehož filosofické názory teprve novjšími studiemi

správn jsou posouzeny. Celá starší generace historik, theologv

i filosof pisuzovala Scolovi rzné názory a mínní naprosto ne-

správn. Vidli v nm úplného skeptika, výluného indeterministu,

pelagianistu, obhájce t. z v. „dvojí pravdy" atd. atd. V posledním desíti-

letí však uený františkán P. Parthenius Minges v ad spe-

cielních studií, neobyejn dkladných a kriticky hlubokých, mylné

tyto domnnky opravil, i) Pipravuje nad to celkovou studii o D. Seotovi

pod názvem „D. Scoti doctrina philos. et theol. quoad res praecipuas

proposita, exposita et considerata", jež podá nám zajisté ucelený obraz

filosofie i theologie Scotovy, P. ^lingesa i etné jiné novjší studie

o D. Seotovi ukázaly též, že rozdíly mezi filosofií sv. Tomáše

') P. Minges, Die angeblich laxe Reuelehre des D. Scotus, Zeitr. f. kath. Theo-

logie 1901, str. 231— 257. — Zur Theologie des Duns Scotus, Theolog. Quartalschrift

1992. — Ist Scotus Indeterminist ? Mnichov 1904. — Der Gottesbegriff des Duns Scotus

auf seinen ang^eblich exzessiven Indeterminismus gepriift.' Víde 1907. — Die Gnaden-

lehre des D. Scotus auf ihren angeblichen Pelagiauismus und Semipelagianismus geprúft,

Miinster 1906, — Beitrag z. Lehre des D Scotus uber die Univokation des Seinbegriffes.

Philos. Jahrb. 1907. — Der angebliche exzessive Realismus des D. Scotus, Beitn z.

Gesch. d. Philos. d. Mitl. Vil. 1908. — Das Verhaltniss zwischen Glauben u. Wissen,

Theol. u. Philos. nach D. S., Paderborn 1903. Forsch. z. christl. Lit. u. Dogmengesch. VII.
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Aquinského a Duns Scotovou nejsou tak znané, jak se

díve soudilo, že naukové rznosti tchto dvou knížat stedovké

scholastiky hodn byly pehánny.

O život Duns Scota máme velmi málo zpráv. Již rok na-

rození jest nejistý. Dle jednch badatel narodil se reku 1266, dle

druhých 1274. Pravdpodobnjší však zdá se datum prvé. Ani o ro-

dišti jeho není plné jistoly. Disputuje se dosud, uvidl-li svtlo svta

ve Skotsku, Anglii nebo Irsku. Pravd asi nejbližší jest mícní, že se

narcdil v Dunstonu v Norhumberlandu na hranicích Skotska. V mla-

distvém vku (asi r. 1290) pijat bjl do ádu sv. Františka a poslán

na studie do Oxfordu, kde poslouchal pednášky Eogera Bacona,

Viléma Varona i jiných empirik františkánských. Brzy stal se sám

professorem v Oxforde a pednášel tu asi od r. 1294—1304; potom

cdešel do Paíže, získal si tu slavnou disputací doktcrát theologie a

pedr.ášel na paížské universit do r. 1308, kdy na re zkaz svých

pedstavených ádových odešel do Kolína nad Rýnem. Tu však p-
sobil jen nkolik msícv a zen el 8. listopadu téhož roku v nejlepších

letech mužný^ch.

Literární innost Scotova byla ntd míru bohatá. V Oxforde napsal

dkladné komentáe k logickým pism Aristotelovým k po-

jedrácí o duši, k melafysice a íjsice. Hlavním jeho dílem theolcgicko-

fysickým jest veliký kcmeniá Super quatuor libros Magisti
Sententiarum Quaestiones, zvaný též Opus Oxoniense nebo

Scriplum Oxoniense. Úvodem do Scotovské filosofie je spis De rerum
principio ili 26 Quaestiones generales super philosophiam. O Bohu

a jeho bytnosti jedná spis De primo rerum principio, o poznání

Boha De cognitioneDei a Collationes seuDisputationes
subtilissinae. Paížské jeho práce vydali žáci pod názvem Re-
portata Parisiensia neboli Opus Parisiense. ^)

*) Celkové vydání jeho dl vyšlo r. 1639 v Lyon péí Lukáše Waddinga^

historika ádu fianliškántkého. Cd r. 1891 b)lo starší toto vydání znova otisknuto
v Píiíži. — Sjiiky De rerum principio a De primo rerum principio vy-

dány 1910 v Quaracchi s málo kritickým livodem. — Tamtéž vyšel v letech 1906— 10

Leiicon Schol as t i cu m Pb ilosophi co- 1 h eologicum, in quo termini, distinc-

tiones et effata seu axiomaticae propcsitiones philosophiam et theologiam spectantes a

B. J. Duns Scot exponuntur. — V Havru vjla 1910 a 1911 Capitalia Opera
B. J. Duns Scoti péí P. Deodata Maiie. Obsahují Praeparatio Philosophica a

Synthesis theologica.
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Duns Scot právem nazývá se zakladatelem mladší, tedy

nové školy františkánské. Dal skuten duchem svým nový
smr studiím ve škole františkánské. Kdežto sv. Bonaventura

nejradji se vrací k filosofii Otc, zvlášt sv. Augustina a jen mimo-

chodem jaksi všímá si i módního tehdy aristotelismu, kdežto starší

františkánští filosofové pi universit paížské dávali pednost speku-

lativní method filosofické, Duns Scot komentuje a využívá Aristotela

a zavádí empirickou methodu Oxfordskou i v Paíži. Tím mizí rozdíl

mezi františkánskou školou oxfordskou a paížskou a vzniká rozdíl

mezi smrem dominikánským ve filosofii a františkánským. Smr do-

minikánský (sv. Tomáš Aquinský) uznává za nejvyšší autoritu ve

filosofii Aristotela, františkánský (Duns Scot) upravuje si aristotelskou

filosofii svým zpsobem a oživuje spíše staré theorie scholastické

a filosofii sv. Augustina. Domiuikáni holdují spekulaci, Františkáni

všímají si též hojné empirie. ^) Willmann zajímav provádí paralelu

mezi Duns Scotem a Tomášem Aquinským na jedné, a Kantem a

Leibnizem na druhé stran.

A vskutku kriticismus stejn jako u Kanta je také hlavní

souástkou filosofie Scotovy. Kritisoval, obyejn nikoho výslovn ne-

jmenuje, a žáci snadno uhodli, koho míní, všecky tém své vrstevníky,

stejn Tomáše Aqinského jako Eonaventuru, Rogera Bacona jako Vi-

léma ze Studénky (de Fontaines), Middletona, Jindicha de Gand a jiné.

Není pochyby, že kritické toto poínání dodávalo jeho pednáškám

zvláštního kouzla a živosti. Ale na druhé stran ovšem stálá polemika,

rozbor mínní cizích, jemná argumentace zastíraly jeho vlastní názor

filosofický. Upílišená kritika rozhodn poškozovala po-

sitivní ást filosofické jeho práce. Sloh ve spisech stal se

drsný a nejasný, myšlenkový pochod neurovnaný. Spousty jemných

distinkcí, vyumlkovanost a zvláštnost názvosloví pipomínají dávné

boje dialektické. Zájem pro písné dkazy mathemafické, asi vlivem

Rogera Bacona, nauil jej písnému rozlišení dkaz vdeckých a

theologických a získal mu lichotivý titul „do c tor subtilis".

K nejdležitjším a nejzajímavjším problémm jeho filosofie ná-

leží pomr mezi vdou a vírou ili filosofií a theologií. Duns

Scot písn rozlišuje theologii a filosofii, již pro pvod jejich. Pvod
theologie jest ve zjevení, kdežto filosofie v rozumu. Haec scientia

') Cf. H. Siebeck, Zur Psychologie der Scholastik, Archiv f. G. d. Phil. I.

aebo De Wulf, Histoire de la Philosophie medievale. 4. vyd. Str. 450—52.
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(theologia) nuUi subalternatur . . . Nec ipsa aliam sibi subalternat : quia

nulla alia scieatia accipit principia ab ipsa. Nam quaelibet alia in ge-

nere cognitionis naturalis habet resolutionem suam ultimo ad aliqua

principia immediata naturaliter nota. (Sent. prol. 3.) Také pedmt
obou je zcela rzný. Theologie pojednává o pravdách zjevených, filosofie

o pravdách rozumových. Ob rzní se svou jistotou: pi theologii

jest jistota naprostá, ježto spoívá v pravdivosti Boží. Cum sit duplex

prioritas in scientia, scilicet ex nobilitate objecti et ex certitudine

notitiae, haec (theologia) est utroque módo certissima, quia habet

objectum nobilissimum et principia secundum se certissima suní (Reportata

prol. 3). Nad to úel jest rzný. Theologie není ani citová, jako

u sv. Bonaventury, ani spekulativní, jako v systému sv. Tomáše,

nýbrž praktická a umravující. Je tedy vdou, rozumíme li tím slovem

systém uritých poznatkv, ale není vdou v nejpísnjším významu

slova, ježto nespoívá na pirozených, evidentních základech. Fides

non est habitus speculativus nec credere est actus speculationis nec

visio sequens credere est visio speculativa sed practica. (Sent. prol. 4.)

Názory Scotovy o pomru vdy a víry leckdy nesprávn se

vysvtlují. Mnozí soudí z písného rozlišení obou na t. zv. dvojí

pravdu, že totiž nco mže býti pravdivým v náboženství a ne-

pravdivým ve filosofii nebo naopak. Nesprávnost toho velmi jasn a

na základ všech pramen dokázal zmínný již P. Minges ve spise

„Das Verhiiltniss zwischen Glauben u. Wissen, Theol. u. Philos. nach

D. Scotus" (viz dívjší poznámku). Výsledek jeho práce zní: 1. Jest

nesprávno, že podle Uuns Scota véda a víra mohou si navzájem od-

porovati nebo že nco mže býti filosoficky pravdivo, co theologicky

jest nepravdivé nebo naopak. 2. Jest nesprávno, že Duns Scot nekladl

váhy na soulad mezi vdou a vírou. 3. Jest nesprávno, že Scot ne-

uznával spekulativní theologie. 4. Ta místa, jež obsahují zdánlivý odpor

mezi theologií a filosofií, jež zdají se ob rozdlovati nebo filosofii a

spekulativní theologii znehodnocovati, znaí ve skutenosti nco zcela

jiného. Znaí, že uení katolické v nkterých bodech nesouhlasí s mno-

hými názory pohansko-arabských filosof. 5. Jest nesprávno, že Scot

uznává jen pokorné podrobení se autorit boží a církve a že zneuznává

vdní pirozené oproti nadpirozenému. Scot mjslí pouze, že mnohé

filosofické nebo theologické dkazy nkterý^ch uenc nejsou dostatené

a pesné. Místo nich provádí dkazy jiné a pokládá za dkazné

leckteré vty, jež zase jiným filosofm neb theologm zdály se ne-

dokazatelné.
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Není pochyby, že i D. Scotovi záleželo na souladu mezi vdou a

vírou, by této dával vtší pednost. Byl tak pesvden o podízenosti

filosofie, že nepipouštl ani možnosti sporu mezi vdou a vírou.

Tvrdil oteven, že nic není rozumnjšího — rationabilius — než víra

ve slova Boží. Mluví-li se o skeptické náklonnosti Scotov, tu musíme

vyznati, že nezáležela snad v pochybování o pravdivosti nauk theologicko-

filosofických, nýbrž v kritickém zkoumání obvyklých d-
kaz pro tyto nauky. Uznává na p. dkazy pro jsoucnost boží,

jak je provedli Aristoteles a sv. Tomáš, ale vtší draz klade na

argumenty mravní, praktické. Podobn kriticky zkoumá, po pípad
neuznává dkaz rozumových, filosofických pro transsubstanciaci nebo

nesmrtelnost duše. Pirozený rozum nutn žádá doplnní svých vdo-

mostí zjevením ; rozum zjevené pravdy jen podporuje. (O. p

)



690 VÁCLAV Kubím:

Z djin msta Loštic.
VÁCLAV Kubíek. (. d.)

Nepítel se znanými ztrátami odražený pohubil ohnm pedmstí

unovské, ale neodvážil se už na Olomouc. ^) Po odchodu hlavní armády

nepátelské ziistaly ve Slezsku a na Morav menší oddíly dánské,

z nichž jeden pod Janem hrabtem z Turnu dne 20, íjna dobyl

Hranic, jiný pod jeneraly Marquardem Ranzovem a Wolfem z Budi-

šína pátého dne potom hradu Sovince. 2)

Tak mly slezské posádky zvlášt v Opav ležící cestu na se-

verní Moravu krytou a znepokojovaly loupežnými zájezdy v listopadu

a v prosinci celou krajinu. ^) O vánocích byly tyto posádky sesíleny

zbytkem vojska kdysi Mansfeldova, jež po návratu z Uher uložilo se

kolem Opavy. Vzdor tomu, že s Betlenem byl koncem prosince roku 1626

uzaven mír, dobyl dánský spojenec jeho Joachim Miclav dne 13. ledna

následujícího roku Berouna, zmocnil se na druhý den potom hradu

Šternberka a pokusil se dne 22. ledna mocn obsadit Unov.
Ale dvojí útok podniknut}^ na msto bránné mšany a vojskem byl

šastn odražen.*) Tím zachránno sice msto, okolí však celé trplo

dál optovný^m plenním dánských posádek ze Dvorc, Sovince a

') Schmiedl, Historia societ. Jesu III. 707, že nepítel odražen »cum insigni clade*.

— V žádosti k cíoai o zproštní poddanství r. 1629 píSe Unov: »Pedešle, když jsme

o zjevným V. M. C. a našem nepíteli pi pedešlém vpádu výmarským vdli a jeho

znali, jemu sami v markr. moravském hrdlem, statky, životem i krví naší odepeli, jeho

B pomocí boží zahnali a od nho na statekách našich za tu píinu ohnm škodu velikou

vzali. Tehdaž jsouc my v nejvtším nebezpeenství strany nejiítele postaveni když jsme

od vrchnosti naší povinnej pomoci vyhledávali, jí dosáhnouti nemohli (ba ani munice

jim vrchnost dáti nechtla leda za plat), tak že pan Don Baltazar indignitate motus

sám msto naše z V. M. C. komory z msta Olomouce prachem a olovem zaopatiti

jest ráil.: — P. Matoui Cossubius S. J. svdí o Uncovských ve své pímluv dne

15. bezna 1629: »certe multum promerentur, qui nuper ita strenue sese gesserunt contra

hostem patriae, ut non módo se salvos conservarint, verum etiam Olomucium et plures

eivitates vicinas.* Z mst. arch. unov.

>•) D'Elvert, Schriften V. 239. — Stief, Geschichte der Stadt Sternberg 27. 28.

^) Berger, Geschichte der Stadt Barn p. 70.

*) Stief, Geschichte der Stadt Sternberg 28. 29. — Peka z Berouna, jenž ne-

píteli ukázal cestu k Unovu, byl v únoru potom v Olomouci za trest popraven.

D^Elvertf Mahr. und schles. Chroniken p. 49.
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Šteruberka. Tak zle bylo, že moravští stavové pro milosrdenství boží

se slzami prosili císae, aby uinil pítrž loupdní a vydírání ubohých

poddaných. Teprve v ervenci byla krajina vojskem Waldštejaovým

vypištna. *)

Kratiké chvíle míru, jenž zasvitl Morav po vypuzení Dan,
použito k dokonání katolické reformace. Dne 9. bezna 1628 vyšel

císaský rozkaz, aby všichni jinovrci se vrátili do církve anebo statky

Bvé prodali a zam opustili, což však šlechtickým sirotkm a nižším

poddaným vbec nedovoleno. Tm nezbývalo, le tajn uprchnout,

jestliže nechtli zmnit náboženského vyznání,

Z malé hrstky skutených jinovrc v Lošticích pokud známo

neodešel nikdo, ani synové knze Matouše Semelia^ leda jen dva

sousedé; Urban Kokta, ze nebožtíka knze Jana Beneše moravian-

ského, „z neposlušenství Jeho Milosti císaské píinou náboženství

opustil svj grunteek" . 135 a Stanislav stola. jenž víry katolické

pijati nechtje utekl na panství blolhotské. Unovší „nemohouce jemu

takové lehkovážnosti a inného despektu jakožto vrchnost ddiná
trpti", psali o nho pozdji blolhotskému pánovi, aby neopominul

„se týmž Stanislavem stolaem vedle zízení zemského ujistiti, též vci
jeho všecky jakékoli má do arestu vzíti a když opaten bude, vdti
dáti" do Unova, jinak že by to museh oznámit zemskému hejtmanovi

kardinálu Ditrichštejnovi, aby sami nenesli úhony. ^) Nezachovalo se,

jak žádost dopadla, jisto však, že obrácení nkterých, zejména místn

cizích bylo jen zevní a zdánlivé. Pravideln ukazovalo se to teprve pi
smrti, když odpírali pijímati svátosti. Pro takové zesnulé byl založen

tch dobách z vlastní hbitov luteránský.^)
Ostatn tiché vzdechy, bez nichž se neobešlo písné provádní

císaských patent náboženských, zanikaly hluše ve všeobecné tísni,

jež dolehla ty asy na zdejší obyvatelstvo. Roku 1629 vyvezlo se do

Slezska, kdež toho léta byly žn nezdárné, tolik obilí, že ceny jeho

') D'Elvert, Schriften XX. p, 4, — XXIII. p. CCLXVIII. — V. p. 241.

^) Dopis ze dne 1. ervna 1630 v nejstarSítn kopiai mat. arch. unov. — Domek
Stanislava stolae, jenž stával mezi 6, IV. a V. v nynjší židovské tvrti, spustí navždy.

8) Ležel asi v místech nynjSí hospodáské školy. Kolem r. 1740 píše

o nm fará Jaich, »kde lindenburští kalvini a lutriani pochováni jsou — ta zahrádka

nyní obilím se zašívá a nad hrobama se zorává*. Fará Pudil stžuje si roku 1771 ped
nastávající jenerální visitací obci : »Krchov starodávní evandlický ponvadž býval ohra-

Bený a docela od rolí rozdlený, aby to místo se nechalo prázdný, až na další naízení,

•co by de jure bylo vypovdno.*
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na severní Morav, kdež úroda taktéž nebyla valná, stouply na výši

dávno nebývalou. ') Ocbuzený lid, jemuž za obyejných pomr bylo

tžko se vyživit, strádal nyní tím bolestnji hladem. Pekl se chléb

z otrub a zemleté slámy režné, do mouky se pidávalo stromové lupení

a kry, když pak se ukázalo jaro, lidé trhali první traviny a jedli

vaené bez seli a bez masného, ba i maso padlých zvíat se požívalo. 2)

A v šlépjích hladu chodila smrt.

Zn roku 1630 místy podaené pinesly úlevu jen ástenou.

„Tžké asy píinou lidu vojenského" se nezlepšily. ') Vo-

jenské vydání msta Mor. Tebové za desítiletí od bitvy blohorské

dostupovalo tím rokem tvrtého sta tisíc zlatých. *) U n o v slynoucí

díve blahobytem zadlužil se tak, že na zvláštní prosba povolil císa

obci vybírat dosavadní mýto v obvod jedné míle dvojnásobným po-

platkem „k umoení dluh". &) Mezi jiným byli povinni hradnímu

hejtmanu búzovskému Ondeji Strážovi 200 zl. Když neplatili, zabavil

vitel loštick^T^m sousedm v lese ti vozy a deset koní. «) 1 v Lošticích

bylo velmi zle o peníze. Pohledávka 500 zl. na grunt Mikuláše Ržiky
prodána z bídy za hotových 60 zl. Židé loštití dlužili 300 zl. mor. do

dchod knížete Lichtenštejna. Poslové jejich, když vrchnímu hejtma-

novi knížecímu pinesli sotva polovici penz a s velikou prací a sta-

rostí shledaných, byli na Trnávce uvznni. Unovští páni pimlouvají

se za n listem dne 16. ledna 1630 „vdouce, že nynjšího asu
v chudob zstávají a handle jím neplatí a mnozí z nich kusu chleba

nemají", aby židm sekáno bylo do sv. Jií. Když ani židé nemohli

platit, o mén kesané ! „Neb v pravd ráíte odpustiti" — píšou té

doby poddaní msta Bystice nad Pernštýnem pánovi — „ponvadž židé

mezi námi se obživovati nemohou, kterak pak my nebozí a chudí lidé !" ')

*) Na Šternbersku stál korec rži 7 zl. 15 gr., jemen 6 zl., oves 3 zl. Siief,

1. c. p. 33. kdežto pravidelné ceny rži byly za tch dob 2 zl., Jemene a ovsa po 1 zl.

O všeobecných pohromách živelních na Morav toho roku D^Elvert, Schriften XVI. 559.

*) D'Elvert, Mahrische und schles. Chroniken (Chronik M. Triibau) p. 330.

V knize loštického cechu kováského poznamenáno: »1630 veliký hlad v Morav a

Slezsku byl, tak že lidé trávy a stromové kury s otrubami jedli a jiní hladem meli.*

*) Roku 1630 stžuje si Tomáš Brtníek, mSan na i: 50 u Jich Milostí vrchnosti

unovské íže jest pro ty tžké asy píinou lidu vojenského sirotkm po neb. JaroSovi

za tyry terminy penz purkrechtních 40 h. zasedl* ^= nezaplatil, dlužen ostal.

*) Zem. arch. brnn. B. S. 6. 10. 872.

') Povolení ze dne 6. února 1630. Notizenblatt 1871 p. 58.

*) Dopis Unovských hejtmanovi stran toho dto 13. ledna 1630 v knize konceptu-

V mst. archive unovském.

•) Tenoru, Z pamtí msta Bystrice 125.
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Na jae roku 1630 zemel knz mistr Jakub Stefanides

Brassovius. Býval dív nkolik let faráem v Usov, odkudž —
psobiv kratice v Unov po blah. Janu Sarkandrovi — pišel roku

1610 do Šumvaldu. ') Od sv. Jií roku 1614 stal se faráem v Mora-

vianech. 2) Na obroi moravianské byl po knzi Mikulášovi, jenž

se v kvtnu 1609 zve „správí církevní ddiny Moravian", ustanoven

od roku 1610 brnnský kanovník Julius Caesar Macellus.

Protože jsa rodem Vlach neznal jazyka lidu, zavázal je] kardinál,

chovati tam stálého kaplana místo sebe. Sám osobn ml aspo dvakrát

za rok navštívit faru a starat se ádn o budovy. Kdyby zástupce jeho

byl neschopen nebo kdyby se mu dostávalo malého platu nebo kdyby

tím zastupováním njaké škody utrpl kostel i farníci, ml kanovník

hned fary pozbýti. 3) Námstkem kanovníkovým byl knz Hyacint
Bietgostien. Jakým zpsobem se fara za tyi léta potom uprázd-

nila, není známo.

Nový fará moravianský knz Jakub Brassovius vedl od roku 1623

z naízení konsistoe též duchovní správu v Lošticich, kdež poslední

as i bydlel a zemel. Na smrtelné posteli poruil „v pítomnosti du-

chovní osoby, týž dobrých poctivých lidí všeckny desátky, kteréž jemu

lidé podací a fae loštické píslušející povinni zstávají, k zadusí a

kostelu msteka Loštic", a žádal unovské pány, aby „jakožto kollatoi

fary loštické vedle register jeho rukou psaných to vše vyupomínali". *)

Z neveliké pozstalosti jeho zbylo na fae loštické po zaplacení poheb,

nich útrat 9 korc rzi, 11 ovsa a 3 roní telata. Jelikož nebožtík o tom

nic nepoídil, pipadl z toho dle platných zvyk zemských jeden díl

opt záduší loštickému, druhý seste zesnulého a tetí mstu Unovu
jakožto patronu.

O tuto tetinu jakož i o dosazení nástupce vznikla mezi Unovem
a biskupskou konsistoí rozepe. Otázkou sporu bylo, komu vlastn

písluší podací právo loštické. Konsisto se odvolávala na to, že

„Jeho Milost císaská v markrabství tomto moravském všechny kolla-

tury Jeho Milosti knížecí — kardinálovi totiž — darovati ráila."

Unovu, jenž díve na podízené sob fary knze dosazoval za

faráe, maje pi tom pouze povinnost, pedstaviti je biskupovi ke

«) Arch. zem. brnn. B. S. . 10. 539.

") rolný, Cirk. top. olom. IV. 35. — I. 446.

*) Koncept dopisu kardinálova dto 3. dnbna 1610 v arcib archiv, kromížském.

*) Dopis Unovských panu Bedichovi Drahanovskému o dlužný desátek z Veselí

a Bezdkova dto 6. dubna 1630 v knize koncept v mst. archiv, unov.
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zkoušce, zbj^valo podle toho jen právo, knze na uprázdnaou faru

navrhnout biskupovi, jenž ho pak dosadil za faráe. ^) Byl tudíž

nyní podacím pánem ili kollatorem fary loštické biskup, jenž vzhledem

k tomu prostednictvím konsistoe inil nárok na tetinu bezzávtné po-

zstalosti knze Jakuba.

Mstský úad unovský nemaje dosud vdomosti o torato zmen-

šení bývalého práva, zdráhal se vydati pozstalost. „Co S3 tch vcí,

které po nebožtíkovi knzi Jakubovi na fae loštické zstaly teje, a

ty abychom velebné konsistoi odvedli, se tím povinni býti neuznáváme.

Nebo pedkové naši koupíc msteko Loštice od pedešlého držitele,

všechno i všelijaké právo i podobné podací kostelní jakž by se jme-

vati mohlo, sob odvedeno a ve dsky zemské vloženo mají a tak my
po nich praví a ddiní kollátoi fary loštické zstáváme, jakož jsme

tak za pamti naší žádného anštusu o tu koUaturu od žádného nemli.

Též ani J. M. císaská ani J. k. M. pan kardinál ani J. M. knížata

z Lichtenštejna naši nikda až posavad v dotenou koilaturu nám ne-

sahali. Vás tedy ponížen žádáme, že v té píin nám dlej nic

v cestu klásti neráíte." *)

Za faráe pro Loštice navrhl Unov hned po smrti knze Jakuba

„nemoha fara loštická bez správce církevního zstávati", knze Martina

Benoncia. ^) Le presentace tato z píiny neznámé „nemohouc jeho to

potkati", zstala bez výsledku. Proto jmenovali Unovští v polovici

kvtna knze Michala Brumovského, dosud kvardiana místního

kláštera sv. Františka „jsouce týž klášter ziejsí velice zpuštný, též

') Kdy a jakou formou se stalo to darování moravských kollatur biskupovi, ne-

doetl jsem se. Císaský výnos o této vci z roku 162S {D' Elvert, Schriften XVI. 290)

zní tak, jakoby se týkal jen kollatorú n e k a t^o 1 i c k ý c h. Ale faktum, že se po-

dací právo všech far moravských pesunulo na biskupa, je jisto.

Koku 1734 píSe o tom konsisto do Unova: »mit Erinnerung, wie dan dem bisehofli-

chen Amt von keinem anderen CoUatore der Pfarretei zu Loschitz bewasst sei, als Ihre

hochfiirstliche Eminenz, welchen das Jus Collaturae vou geistlichen Rechts wegeu sowohl

liber die erwahnte als alle anderen in dieser Dieoez sich befiadlichen ;Pfarreteien pri-

vative zustehen thut* — aby se tedy Unov budoucn spokojil s titulem patrona,
»den titulm coUatoris aber auf keine weis arrogirent. — jZ dívjšího podacího
práva ili kollatury zbyl Unovu jako^všem ostatním koUator&m pouze patronát.

2) Dopis ze dne 31. kvtna 1630 v knize koncept v mst. archiv, unov.

*) »Ze na faru loštick dvojíctihodného ^knze Martina Beaonciusa pro-

pustiti a za faráe dosaditi milostiv naíditi ráíte.* Dopis konsistoi olomucké ze

due 22. dubna 1630.

I
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Žádných dchod nemajíce, msto pak nauejvýš do chudoby upadnouce

fedrak sousedé zdejší v tyto zvlášt tžké áay fratrom initi

nemohouc". ^)

Le konsisto zatím bez zetele k uinné presentaci investovala

na faru moravianskou knze Jiíka Kossicia a svila mu spolu

duchovní správu v Lošticích. Dkan mohelnický ho ml uvésti na

obojí faru. Unov tím rozmrzen, „jeHkož knz Jiík Kossicius ani

jedným slovem ani jednou literou žádné presentaci od nás nežádal ani

pi nás, abychom mu jí dopáli nikdy nepohledával, nýbrž nejsouce

ješt ani dosazen jak poddané naše loštické trucuje i o nás špinav

mluviti neostejchá, což nám v pravd do nho s nemalým podivením

pichází" — prosí dkana, aby s tím uvozováním nepospíchal. 2) Dlelaf

v té vci u konsistoe deputace z rady s hodnovrným výpisem správ-

ního listu stran koup msteka Loštic a deskové kollatury jeho ; ale

odešla s nepoízenou. Eeditel biskupské kanceláe poukazuje na to, že

nebožtík knz Brassovius rovnž bez presentace unovské na faru do

Loštic byl dosazen a že „J. M. císaská v markrabství tomto moravském

všecky kollatury J. M. knížecí darovati ráila", trval na svém, Unovu
pak nezbylo, le co se stalo vzíti na vdomí a pijati knze Kossicia

za faráe s výhradou „že my od kollatury, již ve dskách zemských

vloženou máme, dokonce neupouštíme, nýbrž ji v ddiné moci naší

pozstavujeme". Ostatn chystali se dokázati své plné právo podací

ped kardinálem, jakmile se vrátí do zem. ^)

Knz Jií Kossicius rodem z Frýdku byl do roku 1617

faráem ve Vlachovicích, pozdji v Dub. *) Spojení obou farních ob-

vod pišlo mu vhod. K vlastní farnosti moravianské náležely tehda

vsi Moraviany, Pálonín, Doubravice, Bílá a ervená Lhota, Hrábí,

Obectov a Javoíko — to jen co do platu. Krom dvanáctého snopu

pšenice dostával fará toho asu &) ron sypaného desátku po 24 m-
icích pšenice a jemene, 124 m. rži a 148 ra. ovsa, 10 zl. 24 gr.

penžitého platu a po dvou vdrách piva ron z panských pivovar

') Dva dopisy mstské rady unovské dto 15. a 24. kvtna 1630 v knize kon-

cept. Minoritm v Unov povolil císa 23. kvtna 1630 obnos 300 /I. ze své komory

na opravu kláStera. D' Elvert, Schriften XXlI. 522.

') Koncept dopisu ze dne 25. kvtna 1630.

*) Koncepty dopisu ze dne 31. kvtna a 11. ervna 1630 v knize koncept 1. c.

*) Snopek, Nová akta kard. Ditrichšt. as. Mat. mor. 1903 p. 306. 307. 309.

') Dle panského urbáe úsovského, jenž se cituje v dkan, matrice mohelnické

z r. 1671 fol. 76—81.
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V Doubravici, ervené a Bílé Lhot. Dvanáct mic farského pole byli

mu povinni obdlávat robotou osadníci moravianští. Pozemky obroního

kdysi dvora patily té doby sedmnácti „knžským" podsedníkm, z nichž

každý odvádl za to ron po 6 kr., po 6 vejcích a pldruhé slepici.

Mimo to byl každý zavázán žít pldruhá dne na farské úrod obilí,

pi emž dostávali stravu od faráe. To byly píjmy a požitky stálé.

Ale jinak bylo moravianské obroí znan ochuzeno smlouvou

z roku 1600, v níž Karel z Lichtenštejna postoupil konventu kartu-

zianskému vrchnostenskou ochranu, totiž hrdelní a podací právo v Mo-

ravianech, ponechávaje sob dva lány farského pole. K tmto dvma
farským lánm vyhradil si pan Karel z Lichtenštejna moc, zíditi sob
v Moravianech dvr, k nmuž smí pikoupit pt dalších lán pole

poddanského. Všechny dosavadní ádu patricí roboty pší a koské
z Moravian a z Pálonína postoupil pevor panu Karlovi, ponechávaje

konventu pouze pší roboty a povozy ke stavení kláštera kartouzského

v Olomouci a mlýna v Moravianech. ^) Smlouva byla jen prozatímní

a mla b}^ ješt pedložena ke schválení kardinálu Dichtrištejnovi a

jenerálovi ádu kartouzského. Schválení toho se však smlouvé
nedostalo. -) Akoli tudíž následkem toho kníže Lichtenštejn skuten
nepopustil konventu ochranného a podacího práva, ponechal si nicmén

farské pole ve vlastním držení.

Dlouholetý spor v této záležitosti skonil piinním nového faráe

Koasicia po veliké práci a nesnázích dohodou, dne 13. srpna roku 1631,

dle níž moravianskému obroí vráceny odcizené pozemky „ve všech

všudy mezecb a hranicích, s podílky, s lukami, tak jakž jsou prve

ped odatím jich všichni pedkové knze Jiíka Kossicia katolití knží
a luteránští predikanti užívali", ^j Také v Lošticích pokusil

') Smlouva dto v pondlí po sv. Prokopu r. 1600. Archir zem. brnn. B. S.

. 5654. eský opis téže smlouvy ve farním archive moravianském.

') Dopis pevora kartuz. ze dne 15. bezna 1606. Archiv zem. brnn. B. S.

. 5655. S tím souvisí odepení desátk farái moravianskému se strany úedníka

úsovského r. 1606. Volným Cirk. topogr. olom. IV. 35.

*) O tom sepsána listina v pátek po nedli »Judica« roku 1633. Archiv zem.

brnn, mezi listinami zrušeného kláštera kartouz. v Olomouci lit. E. . 3. PozemkS

bylo pldruhá lánu deset mic asi — e výmry zemské, pi níž se poítalo za lán

pole 96 mic výsevu, úhrnem tudíž 154 staromoravských mic. O poli zapsal fará

r. 1671 : »Est etiam notabilis pars agrorum ad tes vel quatuor lan, quos praedecessor

Georgius Cossitius cum magno labore ac difficultate ex potestate principm de

Liechtenstein, qui illos tempore haereseos ad se attraxerunt, recuperavit anno Domini

1631. — Cessio agrorum parochialium noraine celsiss. principis de Liechtenstein a ca-

I
i'
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ae knz Michal Brumovský, jenž poátkem roku 1630 zatímn vedl

duchovní správu, aby sedm tvrtlán farského pole zcizených za

Jindicha Podstatského z Prusinovic bylo vráceno obroí. A není po-

chyby, že snažení jeho bylo by vedlo k cíli, kdyby se dle pání Unova
byl stal v Lošticích faráem. Vrchnost unovská byla by mu v té

vci ochotn bývala nápomocna, kdežto Kossicius, dosazený proti vli

patronov, se o to ani nepokusil. Patrn vdl, že by v Unov s tím

narazil na obtíže. ^) V Moravianech k píznivému vyízení pispla

hlavn okolnost, že statky Lichtenštejnské po smrti vladae knížete

Karla -) byly až do nastoupení nezletitého syna jeho Karla Eusebia

ve správ porunické. (P. d.)

pitaneo Ausoviensi in praesentia plurium dominorum in scriptis facta« byla s jinými

užitenými spisy k vli bezpenosti schována u dkana mohelnického. Dec. matr. moheln.

z roku 1671 fol. 76. 81.

') Eokem 1668 pominulo veškeré právo farské k dívjším pozemkm obroním.

») Zemel 12. února 1627.
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Francisco Ferrer.
BoH. Kyselý. (. d.)

VIII. Ferrer — praktický revolucioná.

Stoupenci Ferrerovi uchylují se rádi ke klice : „Budiž tedy

!

Ferrer jest revolucionáem, ale — v pedagogice, ve zpsobu vyuování . .

.

Ferrer nemíchal se do politiky, nýbrž hledl si svého ve škole."

Ale není tomu tak. Škola, v níž arci všecko išelo anarchismem,

nevyerpávala celou innost Ferrerovu, aby nemohl se dáti i mimo ni

do „apoštolské" práce ve prospch propagandy inu, pro niž, jak

svrchu vyteno, tolik horoval. Již v únoru 1901 podal v barcelonském

listu „Fructidor" tuto deklaraci: „Když Zorilla umel, ztratil jsem

nadobro veškeru svou dvru, beztak již valn otesenou, v úspch

revoluce, o niž se zasazovali revolucionái jen povrchní, kteí byli

obtmi týchže pedsudk, jako monarchisté, jimž ukládali o vládu a

moc." Tq nebží o zamítnutí revoluního hnutí (jak myslí Anglian

Cabe), nýbrž pouze o zamítnutí revoluce povrchní (jak soudí špa-

nlský ctitel Ferrerv Dr. Siraarro). Ferrer si pál revolucioná od

srdce, nikoliv pouze od plic, aby dovedli roznítiti povstání povrchní,

nýbrž takové, jež by rozvíilo hladinu veejného života z nejhlubších

hlubin. A ty si hledl vychovati. Neekal s rukama založenýma, až

se mu sami nabídnou, nebo nebyl nikterak pívržencem resignace nebo

theorie passivní resistene Tolstojovy. Toho byl dalek 1 Roku 1901

zárove s poátky Moderní školy objevil se v Barcelon asopis „L a

huelga generál" (Všeobecná stávka). Bylo to dílo Ferrerovo, za

nž byl zodpovdným anarchista Ignacio Clariá, jenž nemohl vbec
nieho ztratiti. Tento list ml prakticky pipravovati to, emu v í-

tankách Ferrerových popráno bylo v theorii tolik místa. A hle, již

roku 1902 vypukla v Barcelon všeobecná stávka. V lednu poali ji

povozníci, k nim pipojili se záhy kovodlníci a v pli února rozšíila

se i mezi ostatními tídami dlnictva na výzvu, v níž jsou zhuštn
podány všechny myšlenky Ferrerovy. Jak dovedou ve Spanlích pozý-

vati ke stávkám, patrno z této ukázky

:

„Druhové, zdar! Pešel masopust, doba naduté okázalosti a hýení,

již rok co rok prožívají na§i vykoisovatelé, aby dvojnásob dali nám cítiti

bídu, zimu a hlad. — Zatím co na plesích, v maškarách, tancích a re-
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stauracích sypalo se zlato v hromadách a teklo šampaské proudy, tisícové

a tisícové nás, dtí práce, nemli kusá chleba a místeka písteší. Ne-
šastným kovodlníkm nedostalo se spravedhvosti devítihodinové práce,

s povozníky jedná se s nejhrubším pohrdáním, všecko jest v porob a život

dlníka stává se tém nemožným. Karneval na ulicích minul a nastalo

shromažování v kostelích. Nás však volá povinnost, neb jest konec trpli-

vosti, proseb a slušného jednání, Ted teba jednání rázného a rozhodného,

aby se dostalo odmny obrovskému úsilí kovodlník, kteí již deset nedl
bezvýsledn zápasí proti mšáckým tídám, proto krutým a zpupným, ježto

nevidí doposud mezi dlnictvem solidarity. Ale te vzhru druhové a vážení

pivrženci ! Zastavme všecko své dílo a to všichni : od zametae ulic do

strojvedoucího, od posluhy do sazee a obchodvedoucího, zkrátka všichni,

kteí pracujeme. At se nic ani nehne, a všecko ustane a bohatým upírm
nech odpoví prázdnota, mlení a hlad, jako údl všech. Bez jídla a pití,

bez svtla a úklidu musejí naši nepátelé kapitulovat! Nesetné mnoho jest

nás, kteí jsme odhodláni snésti tento nový pst, který stihne všechny,

abychom získali zlepšení svého postavení a svobody, o niž nás okrádají.

Dokažme, že bez dlníka, jímž pohrdají, není možný život sociální. A žije

všeobecná stávka
!

"

Provolání psobilo. Vláda odhadla poet stávkujících na 60.000,

jiní dokonce na 80.000. Jeden z pedák prohlásil hrd v novinách

:

^Je to první stávka všeobecná v dležitém, velikém mst. Stávky

v Terste súastnilo se jen 12.000 osob a trvala pouze dvacet tyi
hodiny. Dlník barcelonský dokázal, že všeobecná stávka není ne-

možností. Dnes je pátý den a nebylo jediné zrady, coufnutí ; všude

vládne duch naprosté solidarity. Pokusy pátelského vyrovnání v menších

závodech, hrozby, tresty, hlad — vše zstalo bez úinku. Práce stojí

napoád." Ale stávka ta neminula ani zdaleka klidn. Srážky byly na

denním poádku. Pekárny a krámy vybíjeny, ba i služkám uloupeny

koše, když vracely se z nákupu dom. Prohlášení stavu obležení a

rázné zakroení vojenské zlomilo konen tento první pokus revoluní

stávky, již Lerroux hájil v parlament a již anarchisté katalonští co

rok oslavují.

Pítel Ferrerv Vega varoval ho z Badajozu : „Pozor na lánky

listu La Huelga General . . . etl jsem nco, že se jedná o jeho za-

stavení ., , Pozor na zatení!" Ale Ferrer nebyl znepokojován ani

v nejmenším. Pro pípad zatení ml pipravený list, jímž byl do-

poruen jako znamenitý vychovatel, nestarající se o politiku, samému

guvernérovi katalonskému, generálu Bargésovi, Ale nebylo toho teba,

ježto policie nevdla ješt o existenci Ferrerovl

Stávkou nebylo tedy dosaženo, eho Ferrer oekával, ale to ne-

zlomilo jeho innosti agitaní. Roku 1903 psal píteli Estévanezovi

:
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,.Nic tu nového. Idea proniká znenáhla ve tídu dlnickou. Uplyne

snad mnoho msíc, ba let, než bude možno pomýšleti na vážnou akci.

Co na mn jest, neustanu pobízeti a horliti."

Dne 31. kvtna 1905 spáchán byl v Paíži, v ulici Rohanov,

atentát proti králi španlskému a presidentu republiky. Nejedná vc
svdí o pímé i nepímé spoluvin Ferrerov. Pi pozdjším soudním

ízení vypovídali zízenci dopravní správy, že byly odesílány taskaviny

do Paíže a v podobence Matea Morrala poznali urit osobu, která

bednu k doprav odvádla. Ferrer pak piznal, že se znal s pachatelem

již od r. 1904. Informace policejní z r. 1907 tvrdí dokonce, že Morral

již od r. 1901 astji Ferrera navštvoval, tajn pi zamknutých

dveích s ním vyjednával a již r. 1903 do budovy Moderní školy

pesídlil. Ped atentátem dlel v Barcelon také Vallina, jenž brzy se

dvma pátely z Moderní školy zmizel, ve Francii byl zatknut a jako

podezelý z atentátu souzen, ale od soud francouzských osvobozen.

Ješt závažnjší je sdlení poslance Dalmacia Iglesias v zasedání

dne 14. ervence t. r. Mluvil o anarchistovi Juanu Rullovi, jenž mu
ped svým popravením v Barcelon odevzdal zápisky kompromitující

mnoho elných osob. Také jiný anarchista Navarro Šelma jmenuje

mezi osobami, které kuly spiknutí proti králi, Ferrera, Lerrouxe, Val-

linu, Morrala atd. První dva b3'li duší, druzí dva nástrojem hnusného

inu. Morral sám onu pumu shotovil, Navarro ji hodil.

Obvinní bylo pímé, hrozné a bez obalu a jeden z obvinných,

Lerroux, sedl sám na kesle poslaneckém. Mluvil ihned po Iglesiovi,

ale neodvážil se tém ani zmínky o tak tžké obžalob. Teprve píštího

dne odbyl celou vc ironií a prohlásil velkopansky: „Hájiti se proti

tmto naknutím b3^1o by jako snižovati se na úrove obriovatelu."

Co jest nejpodivnjší : vláda se nesnažila ani dost málo objasniti tak

dležitou záležitost, která se týkala pece hlavy íše španlské, a

snmovna nepozastavila se nad obžalobou svého lena tolik tžkou,
nebo neb3^1o-li tomu tak, nad lehkomyslným naknutím, jehož by se

byl dopustil jiný její len. Pešlo se k dennímu poádku.

Veejné mínní ve Francii a u Ferrerist ve Španlích hodilo

atentát na bedra — policie španlské, která prý dlala náladu pro

sebe a na dkaz své bdlosti o drahý život králv inscenovala atentát

až v Paíži ! !
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Lerroux sám vypovídal : „Myslím, že policie sama uinila co

možná nejvíce, aby se nco na veejné ulici pihodilo a král aby se

vrátil do své zem." Komplot, atentát policie — tof nco nebývalého

a nevídaného. Svaliti vinu na policii dovedl arci nejlépe ten, kdo se

<jítil — španlský anarchista.

Ferrer sám z pasti vyvázl a žádal Lerrouxe, aby odejel do Paíže

vypovídati ped soudním tribunálem tak, by obžalovaní byli osvobozeni.

IX. Zloin v Calle Mayor 1906.

Zdá se dost smutným, že výtený reformátor školy, jenž se

zamstnával pouhopouhou pedagogikou, ml takovou smlu. Jeho jméno,

jeho pátelé a spolupracovníci, jeho veejné psobení bylo vláeno

ped soudy pi kdejakém hnutí revoluním, o jeho osobu nestaral se

však posud nikdo — ani pi stávce 1902, ani pi paížském atentátu

1905. Jakoby Ferrera nebylo !

Teprv zloin v Madrid 1906 uvedl jej na jevišt. Jest ješt

v pamti, jak 31. kvtna 1906 po svatebních obadech, když vraceli

se kráiovští novomanželé španlští do paláce, byla z jednoho domu

v ulici Calle Mayor vržena pod vz jejich veliká kytice s ukrytou

ipumoa. Bylo tehdy usmrceno 24 osob, lehce i tžce zranno 106, ale

i;i, jimž atentát platil, vyvázli bez pohromy. Byl to zloin, jakého se

hrozila Arnošta Meunierová, která poskytla peníze na ústav, v nmž
se podobné zloiny obhajovaly. Útoník, Mateo Morral, použil zmatku,

jenž po výbuchu nastal, a uprohl. Nkolik dní ped atentátem obdržel

guvernér barcelonský telegram od vyslance španlského z Paíže, aby

nespouštl s oka Francisca Ferrera Guardiu. Víme, že u nho v samé

budov Moderní školy bydlil Morral. O tomto upozornní mluvilo se

v poslanecké snmovn a tehdejší pedseda hrab Romanones vyslechl

interpellaci bez jakékoliv odpovdi. Je to týž zedná, kterého práv
(v listopadu 1912) požádal král Alfons XIII., aby se stal nástupcem

zavraždného ministerského pedsedy Canalejas, jenž kdysi troufale pro-

hlásil : „Španlsko nepotebuje Boha !" O atentátu ml vdomost i kníže

Bivona ze sdlení anarchisty Juana RuUa, ale pokládal prý slova v-
zova za výmysl fantasie. Kdyby prý byl vil, nebyl by se nikdy

i s celou rodinou na svatbu královských snoubenc dostavil. Zatím co

se dohadovali ve snmovn, šla policie po vrahu a našla stopu — Ferre-

rovu. Policii barcelonské bylo z eeného udání známo, kdo chystá

Hlídka. 50
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atentát. Nezabránila mu, ale po spáchaném inu prohlížela ponkud

dkladnji byty známých anarchist, pi emž ji nosi jeden upozornil,

že nesl kufr pro Morrala do tetího poschodí domu, v nmž byla

umístna Moderní škola. Tu byl Ferrer v nebezpeí. Proto pustil organ

vládní, založený jmenovaným hrabtem de Romanones, „Diario

Universa 1" ihned obšírnou zprávu o Ferrerovi do svta. Vyliuje

život Ferrerv i jeho snahy s Moderní školou, netají jeho republikánského

smýšlení a obhajuje ho tímto chvalozpvem: „Pan Francisco Ferrer

neznal se nikdy k anarchismu. Je republikán a volnomyšlenká, ale

innost jeho, jako editele Moderní školy omezuje se na zamstnání

vychovatelské. To dokazuje ta okolnost, že v místnostech jeho školy

mívají konferenní ei pední zástupcové vdy ve hlavním mst
katalonském. Ferrer jest vyhranný charakter, lovk jemný a ušlechtilý,

Sotva ho slyšíte když mluví a zdá se, že hledá nejnžnjších výrazv,

aby ního ucha neurazil. Jest širokého vzdlání; vyzná se ve všem,

ale nejvýbornjší jest v pedagogice. Nikdo neuví, že Francisco Ferrer

mohl by býti spoluvinníkem Matea Morrala. .

."

Policie madridská mla práci snadnou znajíc jméno vinníka. Již

2. ervna vypátrala ho v osad Torrejón de Adroz, poblíž Madridu.

Kde kdo se o to piinil, nebo smr chystána králi v „nejkrásnjším

dni života" dotkla se mysli lidu a vzbudila nejživjší soustrast s mladým

panovníkem. Pi zatení usmrtil Morral strážníka i sebe.

Tím však nebyla vc odbyta. Zaten byl i José Nakens, redaktor

listu „El Motín" (Vzpoura), k nmuž utekl se Morral hned po vržení

pumy a jemuž se vyznal. Nakens zakrýval, pokud nebyli na stop-

jemu samému. Pirozeno, že se podívali i do redakce listu hlásajícího

revoluci již svým pojmenováním. Jakmile il Nakens nebezpeí, svil

se se vším, co vdl, redaktoru listu „La correspondencia de

Espaa". Byl ovšem zaten a tu vyznal, že Morral prosil o útulek

pro pátelský pomr, jaký váže Nakensa s Ferrerem. Tak našli i tohoto

v Barcelon. První myšlenkou Ferrerovou po atentátu bylo — prchnouti.

Zloin byl spáchán 31. kvtna o polednách, veer byl znám v celé

Barcelon a v noci oznamoval editel Mcderní školy svým vrným,
že odcestuje do Paíže. Brzy však si vc rozmyshl, vda, že prchnouti té

chvíle bylo by tolik, jako podezení nahraditi jistotou. Zstal tedy, ale

neukázal se celý den 1. ervna na veejnosti. Po té byl zaten a poslán

do Madridu k vyšetovacímu soudu. Tu si liboval v postoji hrdé

domýšlivosti. Nepopíral svých styk s Morralem, nýbrž chlubil se jeho

pátelstvím, velebil a vysvtloval, ba tém ospravedloval jeho zloin.
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V interviewu s redaktorem listu „Espaua Nueva" dí Ferrer:

„Pachatel inu byl osobnosti tolik prosté a skromné, dalek vší rozma-

ilosti, že ho bezpochyby oznámení dvorní slavnosti snad nejskvlejšího

dvora evropského tak roztrpilo, že si umínil pekaziti tragicky slavnost,

která oslovala leskem a pepychem, což bylo asi po jeho rozumu

urážkou nízkých, bídných a potebných." Pi pelíení popíral Ferrer

nejprve jakoukoliv úast pi snahách anarchistických, ale list zaslaný

nedlouho ped tím ho usvdil. Pipustil aspo sympatie s anarchismem.

Zatím poalo celé válené tažení pro Ferrera v cizin. Mlo se

psobiti na soudce. Ferrer se o to také sám piinil, se byl. Z vzení

svého posílal listy svým pátelm a pracoval ovšem i osvdenou
methodou : štvaním proti klerikalismu. Píše : „Veejný žalobce doznal,

že není proti mn konkrétních dkaz . , . Ale víme, že vláda dala

zavíti Moderní školu na žádost barcelonských jesuit! Tak jsme i tu

pesvdeni, že mají v mém procesu titéž lidé prsty, aby mohli moji

školu docela ubíti a zmocniti se jejího jmní ..."

Arci : jesuité, nadje na jmní ! To se hodilo výborn. Proto

spustil revoluní a protikatolický tisk všech odstín starou písniku

ve všech tóninách a zednáské nebo prost revoluní spolky protestovaly

ve svých schzích proti „zajetí" Ferrerovu. Píkladem jedna resoluce:

„V uvážení, že vyšetující soudce Valle darmo se snaží dokázati

vinu Ferrerovu a že tím zajetí jeho stává se skuteným atentátem na

spravedlivost ; u vdomí, že strašná vzení v Montjuich jasn do-

svdují, že v katolickém Španlsku musejí se politití vzové obávati

netoliko smrti, nýbrž i bezpoetných muk, pimlouvá se spolek N. co

nejveleji za okamžité propuštní tohoto muže vdy, jehož jediným

zloinem jest, že pracoval o vymanní své vlasti vyuováním založeným

na rozumu a vd."
Projednání celého procesu bylo velmi zdlouhavé. Závrené pe-

líení bylo odloženo až na erven 1907. Dne 12. ervna vynesen roz-

sudek, jímž byl Ferrer osvobozen a propuštn. Zajímavá jest obžaloba,

v níž jsou uvedeny všecky dvody, pro které ml býti Ferrer odsouzen,

a rozsudek, jenž slavn prohlašuje svobodu šíení podvratných ideí a

koní všeobecnou formulkou „non constare", že soud nenalezl pe-

svdení o vin.

Žaloba: Ferrer jest nebezpený anarchista, založil školu, již

místo piléhajícího pojmenování „volná, svobodáská" nazval „moderní".

V ní vyuoval zásadám, které mly pipraviti mozky dtské k pod-

vrácení základ státu, náboženství, rodiny a vlasti. Vydával a šíil

60*
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protidynastické asopisy, spoloval se s domácimi i cizími anarchisty,

jako s editelem listu „El Motín" Nakensem, byl dvrným pítelem

a podporovatelem Morrala, kterého pijal do bytu ve své škole, když

se byl zloinec ten rozešel s otcem svým, továrníkem v Sabadellu . . .

To jsou fakta dokázaná (hechos probados).

Rozsudek: A soudí vrchní policejní správa jakkoliv o svobod

rozšiování podvratných a k zloinu pobuujících ideí, jako jsou anar-

chistické, jisto jest, že stávající zákon respektuje, ba

i trpí (tolera) eenou propagandu. Z toho dvodu mže se

snad jednání Ferrerovo, k nmuž se doznal, odsouditi se stanoviska

morálního od tch, kteí s jeho theorií nesouhlasí, ale není motivu

dostateného a právního, pihlédne-li se k naprosté svobod svdomí,

jíž nelze nikomu upíti, aby obžaloba smla se zváti oprávnnou a

položiti za podklad potrestání. Schází nezbytný dkaz, jenž by postavil

na jisto pímé pojítko mezi výchovem v eené škole, mezi šíením

politováníhodných nauk a na druhé stran mezi hroznými, pirozenými

následky tchto nauk v pítomném pípad. (P. d.)
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O táborských traktátech eucharistických.
Dr. Jan Sedlák. (. d.)

Polemika Chelického proti Táborm jest velmi prostá, ale nelze

upíti, že jest úinná. Dokázav v prvních šesti kapitolách ze spis

Biskupcových, že popírá skutenou pítomnost Kristova ve svátosti

oltání, odmítá rzné vytáky, jimiž Táboi zastírají prostému lidu svou

nauku, a ukazuje, jak velice svátost snižují. Dle nich je to pouhé zna-

mení umuení Kristova a nelze ani íci, že jsou tu Kristovy dary

(kap. 10). Táboi mluví sice o eucharistii jako živém chleb, ale spolu

prohlašují, že slova, eená o chleb živém, nemají mluvena býti o chleb

posvátném
; píší, že se v pijímání duše krmí tlem Kristovým, ale

hned zase, že je to jedení v znamení (kap. 11). Na jednom míst pi-

pouštjí klanti se svátosti nižším modlením, jinde to nazývají modlo-

službou. ^) Marn se snaží svátost vyvýšiti, kouce, že dává posilu

proti pokušení ábelskému. Odkud ta síla v mrtvé vci? A vždy
sami praví, že jako obrazové nemohou pomoci, tak ani svátost ! Za-

kazují sice rouhati se svátosti, ale kdy a kde bylo tolik rouhání jako

u nich? 2) Není-liž rouháním, když sami píší, že jest chléb posvátný

v své pirozenosti nižší krtka, netopýra nebo hada, protože toto jsou

vci živé, chléb pak jest neživý? A když jeden z nich kázal, že by

radji klekal ped áblem než ped tou svátostí ? (kap. 13 a 14).

Mluvením u vítr jest, praví-li Táboi, že jest Kristus v svátosti mocn,
duchovn, skuten, práv a pítomn. Vždy pece dokazují, že ne-

ekl Kristus „Tuto jest tlo mé" t. j. v chleb, a vykládají o svátosti

slova Kristova : „Eekl-li by vám kdo : Tuto jest Kristus neb onde, ne-

') Chelický dobe uzavírá: »A jestli Kristus v svátosti, tehdy sluSie na nho
pravé božské modlenie; pakli jeho tu nenie, tehdy ani nižšie bez žádosti ani vyšSie

modlenie nemá jemu tu inno býti, ani od vrných lidí co jiného má držáno neb na-

zýváno býti. Ale že vy nco Kristem nazýváte, jeSto nenie Kristus, a nco modleniem,

jeito nenie modlenie.. .« (na m. uv. str. 433 n.)

*) Nenie slýcháno v echách prve za nás rúhánie takového, jako se jest zdvihlo

od té chvíle, jakž ste vy a tovaiši vaši vnesli v lid to znamenie a množenie ei
o modloslúženie. Tak viece vždy až do dnešního dne jedno motýl, škvarek a modla

T ústech mnohých vzí a takoví ruhai nechavše toho znamenie mrtvého jako modly

i obrátili sú se v ohavné a neukrocené smilstvie, kteréž i dnes vieme a známe je (tamže

str. 435.)
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vte". Není-li tedy Kristus ve svátosti vbec, kterak jest tam mocn,
duchovn . . .? (kap. 15).^)

Táborští knží nazývají milosti duchovním bytem tla Kristova.

Ale milost není žádný byt. Takoví vykladai Písma „sú lúpežníci viery,

falšujíce pravdu boží a cizoložiece písmy a sami sob vymyšlujíce ne-

podobné vcí a ruší vieru v lidech tiem, nazývajíce milosti duchovn

tlem Kristovým" (tamže str. 445). Vždy by pak i kest i jiné svá-

tosti i království nebeské mohly býti nazývány tlem Kristovým !

A jsou-li milosti tlem Kristovým, pak zlí nepijímají tla Kristova,

nebo nedosahují milostí ; a pro dí pak sv. Pavel, že jsou vinni tlem

a krví Pán, jichž pece nepijali? Mimo to milosti dával Biih i pod

znameními Starého zákona — ím se liší od nich tato svátost novo-

zákonní? Že znamená vc již minulou, kdežto ony znamenaly budoucí,

jakž praví Táboi, to není pee nic vyššího ; že pak milosti má pí-

tomny, kdežto ony je pouze znamenaly, to dle vlastních piznání

Táborských není pravda. Nebo píší, že Kristus je dary a milostmi

v lovku, chléb pak a víno „tch daróv nemóž pochopno býti", a že

jest Kristus v svátosti nižším obyejem než v lovku vrném. 2) Tím

padá i jejich výklad, že chléb se jmenuje tlem Kristovým, jako se

oznauje znamení jménem vci znamenané : to platí jen tehdy, je-li

pítomna moc bytného tla Kristova tomuto znamení; ježto tomu tak

není, „tehdy jest nepravé dáti jemu to jméno, že jest tlo Kristovo"

(kap. 16—20).

Nesprávno je také, nazývají-li Táborští jedením tla Pán spo-
jení s Kristem a promnní v nho nebo mravné skutky
a lásku. Vždy jedením teprve toho spojení chceme dosíci — není to

tedy totéž. A není-li ve svátosti nic více, nadarmo ustanovil ji Kristus,

nebo vše to musí lovk již v sob míti než pijímá. Ostatn takové

spojení 8 Bohem skrze dobré skutky mohlo se státi i v Zákon Starém.

Slova Augustinova : „To jest tlo Kristovo jísti v Kristu pebývati"

chybn Táboi vykládají. Pebývati zajisté v Kristu musí lovk stále,

jedení pak ustanovil Pán jen pro jistý as. Podobn nelze souhlasiti

') Správn dí Chelický: »Protož u vás móž nalezeno býti jest a není , Jedná

eí vyznáváte nkomu Krista v svátosti a druh eí vystieháte nkoho, aby tomu

nevil, by byl Kristus v svátosti, jako bludu* (tamže str. 441).

') Správn zase Chelický dokládá : »Byste aspo chutn ekli : Takým obyejem

tu jest, že nemóž níže eeno býti nebo nižádným obyejem, a by urozumli lidé tomu

esky« (tamže str. 455.)
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s táborským tvrzením, že jen duchovní jedení skrze víru jest po-

tebné. To není svátost oltáaí zvelebovati, nýbrž tupiti a zlehovati

^ vící od ni odvádti (kap. 21— 25).

V i kle fa, jehož se dovolávají Táboi, hájí Chelický ve smyslu

Jakoubkov, že totiž uil, že zstává podstata chleba a spolu jest

pítomen Kristus. K tomu cíli uvádí Chelický dlouhé úryvky z Vi-

klefa a vykládá je obratn (kap. 26—31), ale proti Táborm, kteí

Viklefa lépe znali a lépe mu rozumli než Chelický, je tato obrana marná.

S drazem odmítá Chelický ješt jednou pokas táborských knží

vyvýšiti svátost oltání nad znamení starozákonní a ukazuje jim, jak

v lidu vícím zniili víru v pítomnost Kristovu a jsou pvodci

mnohých nepravostí páchaných. ^)

Jak vidti, nepouští se Chelický do theologických spor s Tábory,

nýbrž spokojuje se s tím, že jejich nauku odhaluje jako úpln pikart-

skou, ukazuje jim nejasnosti a nedslednosti jejich vývodv, tepe

neúprosn nepoctivost, s jakou Táboi uení své hledí zastíti, a upo-

-zoruje na hrozné následky v praktickém život náboženském. A tu

se jeví Chelický obratným šermíem, jemuž nutno vzdáti upímné

uznání. Polemika proti katolickému názoru (tamže str. 474 n.) jest

ovšem velmi povrchní.

Kdy napsal Chelický svou obranu, nelze pesn uriti. Goll
myslí, že r. 1424— 1425, Jastrebov chee ji klásti až po r. 1432,')

ba až krátce ped r. 1443. 'j Ale dvody Jastrebovovy nepesvdují

úpln. 2e Píbram v pípiscích pi Život knží táborských nepo-

dává úryvk z eského spisu Biskupcova poslaného Chelickému

-a z De non adorando, z toho nenásleduje ješt, že ty dva spisy ješt

neexistovaly. Nechápu, jak z toho, že dostal Chelický peklad Dionysa

od Martina z Volyn, možno usuzovati, že jest obrana psána až po

smrti Martinov. Ze slov „svaté a dobré pamti mistr Jan Hus, mistr

Jakoubek . .
." neplyne ješt, že psán spis po smrti Jakoubkov, ježto

„svaté i dobré" možno vztahovati jen na Husa, zvlášt když jinde

Jakoubek uveden bez toho pídavku. Ze hnv Biskupov na Chelic-

kého pro výtku pikartství není r. 1424/5 možný, protože Biskupec

mírn odpovídá Píbramovi na Konopišti, není prost správné. Úpln

*) A když s takové nepravosti pišly na miesto svaté, již tehdy zjevno jest, že

peklo vylilo jest poslední chmel svój, aby jíaa svSt ©chmelilo (tamže str. 498.)

*) Na m, uv. str. 194 n.

») Tamže str. 211.
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nepravdivé jest, že Biskupce nelze bráti v souvislosti s rokem 1421^

protože po celou dobu až po rok 1444 hledl býti uprosted mezi

pikartskou a katolickou haeresí. To by bylo po hádání konopištském

a polemice Píbramov tžko dokazovati. Pojmy „ode dávna, v staré

pízni, vždy" jsou relativní, a nelze íci, že by na n nestaila 3—

4

léta. Význam Chelického a existenci bratrstva jeho klásti až do let

padesátých není dvodu.
')

Jako jistý termin zbývá tedy jen synoda Klatovská (v listop.

1424), po níž Replika Chelického jest napsána.

A píliš daleko za ni nelze jíti. Vždy Biskupcv spis „Ad . . .

magniíicationem" existoval již r. 1423, Zatcv je snad starší, Paynovy

nejsou mnohem pozdjší. A Táboi je rozseli po celé zemi — pro by

se byl ml Chelický pak po nich píditi a lstí jich dobývati ? ») Také

by nebylo lze vysvtliti, pro Chelický nepoužil v Replice, zvlášt

v obran Viklefa, spisu Jakoubkova „Utrum ex fundamente",
jenž pece i v pekladu eském byl rozšíen již r. 1429. Návštva
Biskupcova a Lukášova ve Vodanech u Chelického byla tedy asi

krátce po hádání konopištském, kdy se výtka pikartství zaala v zemi

šíiti, a Replika jest psána 2 léta po tom, tedy nkdy koncem r. 1425

nebo r. 1426. (p d.)

') Již ve spise O boji duchovním mluví Chelický o »na8ich bratích*

mysle tím arci Tábory. A spis ten klade Krofta do r. 1421 (ve Svt. knih. . 916—918).

^) Sp. uv. str. 413.
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ndbožensko-mravní otázky v krásném

písemnictví ruském.
Referuje A. Vrzal. (. d.)

V suchoparném teraperamentu stízlivého realisty Boborykina není

vášnivé touhy po ideálu, ani upímné mystické touhy po vyšší pravd,

po vyjasnní životních úkolv a cest, po vyjasnní cíle a urení lid-

ského života, co tak charakterisuje lepší spisovatele ruské. Dotýkaje se

zbžn vnjších tah ruské spolenosti, mnících se sympathií, nálad,

zvyk, zpsobu života lidí, jevícího se zpsobem se vyjadovati a odí-

vati, módou, nevniká ve vnitní smysl zjev, ve vnitní svt svých

hrdin, tak že tená z galerie jeho fotografií neodnáší si uritý dojem

o jeho sympathiích a antipathiích. Z otázek šedesátých let nejvíce se

zajímal B. o otázku ženskou. Hned v prvých románech „N a cestu"

(1862), „Obt veerní", „Solidní ctnosti" (1870) a „Dlci"
(1872) snaha dokázati, že pravá poestnost vztah mezi pohlavími jeví

se práv oteveným porušením konvenní morálky, je známkou šede-

sátých let. Hrdinky tchto román lehkomysln padají v dvousmyslné

postavení a oddávají se volné lásce, vymlouvajíce se, že mužové,

s nimiž navázaly pomr, jsou bud prostopášní, nebo chladné a suché

povahy, i hlásají mravouku ve vkuse „nových lidí". Mén místa B.

vnuje jiným proudm šedesátých let, ochran malých lidí a boji

s temnými silami, s konservativními živly. A B., uveejniv 1864

ve své Bibliotéce dlj a tnija román Lskovv „Nek ud a",kdež

se biují nejhorší nihilisté se stanoviska mírného pokroku, byl vyhlášen

za zpáteníka, pece vždy byl pívržencem demokratických ideí své doby

a mírn liberálního smru, koketuje asem s radikalismem, ale šedesát-

níky nikdy nebyl uznán za muže jejich pesvdení. A pece v „Obti
veerní", kde hrdinka vznešeného svta pcd záminkou svobody za-

miluje se do literáta Dombrovie, muže bez pedsudkv, a prodlá

s ním celou adu cynických milostných dobrodružství, hlásá širokou

morálku podle vkusu Pisareva, jenž odhodil nábožensko-mravní zásady

jako zbytené haraburdí. V „Dl cích" Kateina Povališinova, jež

prchla od muže „ze zásady", a nevstka Avdoja Stépanovna, moralisu-

jící ve smyslu „nových lidí", velebí se jako perly ctnosti.

Od r. 1880., kdy B. více vnoval se beletrii, rozvil se talent

jeho v dob reakce, kdy ml ped sebou bezbarvé obecenstvo, jehož
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význaným tahem byla bezcharakternost, nedostatek hlavního ídicího

proudu a apathie. B. sám neml pesného smru, uritých názor, tak

že jeho bledý bezbarvý temperament hodil se k popisu nálady takové

spolenosti, lhostejné k tomu, ím byla díve nadšena, co nejlépe.

A skuten nkterá z jeho pozdjších dl vykazují více vypuklosti

a blesku, než dívjší. Pokolení osmdesátých let, nauivši se theoreti-

ckému materialismu od pokolení šedesátých let, snažilo &e uskuteniti

materialismus v praxi, zavrhlo ideály a stalo se praktickým. Bob.

projevil jemné pochopení pro to, co se dalo vkol, zachytil náladu

spolenosti „zmoudelé" v novelle „Zmoudel" a román „Na
ušerb" (na úbytku, — 1890), pedvedl nkolik positivních typ,

osvíceného obchodníka Kumaeva v rom. „Pereval" (1894), kde

kreslil návrat k starým ideálm, idealistu-vydiducha Vasilije Trkina
ve stejnojmenném román 1892, šlechetného zastance selkého lidu

hr. Taranceva v rom. „C h o d o k" (1895) a zobrazil novou náladu selského

lidu, opouštjícího venkov a ženoucího se na výdlek do mst v rom.

„Tága" (1898). Mén chvalitebná jest sympathie Bob. k zrodilé pe-

nžní aristokracii, ku vzrstu prmyslového kapitalismu, jehož zjevy

zachyceny ve jmenovaných románech. Ovšem v nkterých postavách,

jako knížeti Zarajském v „Perevale" nebo v hrdinovi rom. „Chod o k",

v „knžn" (název stejnojmenného románu, 1896) proklouzne odstín

sympathie k onomu nezištnému skladu života, jaký vidti ve vzdlanjší

ásti šlechty, ale vtšina šlechtic jeví se bezcharakterními sobci, srov-

náme-li je a novými lidmi z kupectva nebo z bohatého rolnictva, u nichž

zdravá síla tla odpovídá energii rozumu. Vítzství kapitála nad zem-
dlstvím, msta nad venkovem vítá Bob. jako nepochybný pokrok,

pokloniv se zlatému teleti, idealisuje vydidušství, proti nmuž Saltykov-

Sedrin tak nemilosrdn vystupoval.

Zajímavý typ sobeckého karriéristy, pro njž pojmy svdomí, cti

a poctivosti jsou zbyteným bemenem, jest hrdina románu Iv. Af.

Kuševského (1847-76) „Nikolaj Ngorev, nebo Šastný
Rus", jenž vyšel r. 1871 v Oteesv, zápiskách, kdež téhož roku byl

uveejnn také jediný zdailý román Sofje Iv. Smirnové (r. 1852),

s názvem „Ogonk", v jehož hrdince idealismus smíšen s praktickou

vypoítavostí. V obou tchto románech mile psobí dobrosrdený humor

a sms tu tragických tu veselých, komických podrobností.

Náklonnost k humoru i jizlivé satie pozorovati u Serg. N.

Trpigoreva, známjšího pod pseudanymem S. Attava (1841—95)

a nazvaného též „malým Sedrinem". Týž v ad publicisticko-belle-
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trických nártk, sebraných 1881 pod spoleným záhlavím „Osku-
dnije" (Schudnutí), podal vrný obraz neschopnosti venkovské šlechty,

jež se nedovedla pizpsobiti novým formám života, vzniklým po sel-

ské reform, vychována v zahálce doby, kdy nevolníci starali se o po-

hodlí pán, pi všech dobrých snahách byla neschopna k užitené

innosti, chudla i prodávala svá „šlechtická hnízda" rzným zbohat-

lým mužíkm, kupcm, vydiduchm a lichvám. Duší otásající

vzpomínky na nevolnický život podávají jeho feuilletonické kresby

„Pobouené stíny" (1888 a 1890). Forma jeho spis je druhdy

nedbalá, ale tendence vesms lidumilná.

Neobyejnou plodností vyniká poutavý cestopisec a obratný vá-

lený zpravodaj od „roku války" 1877 až do r. 1913. V as. Iv.

Nmirovi-Danenko (nar. 1848), jenž získal jméno velým

a poetickým popisem originální selsko-mnišské obce v kláštee s o 1 o -

veckém („Solovki"). Jeho cestopisy vynikají skvlou formou a ne-

obyejnou barvivostí, mistrným popisem krásy pírodní, dopisy z války

rusko-turecké (1877—78), rusko-japanské (1904) a balkánských národ

s Tureckem (1912—13) vynikají zajímavým vypravováním událostí,

jež autor sám vidl, a vykonaly znanou spoleenskou službu, odhalivše

mnoho stinných stránek váleného života. Teplým citem, umleckou

pravdivostí a lidumilnou tendencí vynikají zvlášt ješt drobné povídky

ze života váleného a venkovského, sebrané ve sbírkách „Vánoní
povídky", „Nepatrní hrdinové", „Pohádky skutenosti",
„Život volá", „Prosvt", „Spolochi" a j. Jeho positivní typy,

nepatrní hrdinové „velkého srdce", náležejí k nejumletji nakresle-

ným „svtlým obrazm" ruské literatury. Spisovatel mistrovsky kreslí,

jakého hrdinství schopni jsou smrtelníci, nebo slabé ženy, „slabá stvo-

ení", nejsouce mnohdy ani s to, aby v prostot istého milujícího

srdce pochopili, že konají velké iny pravé lidumilnosti. Rozvláné

romány jeho jsou nepatrné ceny literární.

Dmitrij Nark. Mamin, známý též pod pseud. Sibijak
(1852—1912), rodák z Uralu, nakreslil adu národopisných obraz

života v hutích urálských i na Sibii. Jeho zamilovaným thematem jest

rozrušení starého patriarchálního života pi setkání jeho se souasným

kapitalismem a zdokonalenou technikou. Pevrat ten vnesl v tichý

díve kraj také nežádoucí plody kultury — nevázanost, prostopášnost

a zkázu mrav, jak to ze široka, ale málo do hloubky popisuje spiso-

vatel v románech: „Gornoje gnzdo", „Ti konce", „Zlato"

^Brati Gordjevi" a jiných novellách i povídkách urálských,
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a sibiských. Autor výten zná též pírodu, rostlinstvo i zvíectvo

urálské, jež dovedn popisuje. Bezvýznamnjší jsou jeho romány ze

života souasné intelligence petrohradské, mrav bohémy. Mamin je

však také znalcem dtské psychologie, a jeho sbírka „Dtských
stín" (1893) vyváží celou adu jeho národopisných a sociálních

román. Spisovatel v devíti povídkách illustruje t. zv. „dtskou
otázku" v rozliných stavech, pedstavuje nám smutný osud dtí,

postaven}^ch osudem v nepíznivé pomry pro správný tlesný nebo

duševní rozvoj jejich, i neštstí rodi, pykajících za híchy svého

dívjšího života. Všecko, cokoli jest nedobrého nebo nenormálního

ve vzájemném pomru muže i ženy, odráží se na nevinných dtech

velmi trpkými následky jak pro dti samy, tak i pro rodie. Marnili'

poukazuje na to, že trest za lež životní zasahuje ty, kdo své osobní

štstí, vzájemnou mladou lásku pinesli v obt shánní se za „sytým,

zabezpeeným životem", za karriérou, za ješitnou slávou a sobectvím,

za osobním pohodlím. M. seskupil tu mnohá fakta souasného života,

jejichž odstranní bylo by k blahu rodin, nevinných dítek i spolenosti.

Povídky ty proniknuty hlubokým soucitem s nešastnými dtmi. Pro

dti napsal M. též nkolik zdailých sbírek povídek, pohádek a bajek

(„Svtlušky", „Alenuškiny skazki", „Zarnicy"). Epickoa

velebností dýší jeho „Legendy", pipomínající objektivním klidem

Komera, a zdailejší je též životopisný román „Gerty iz žizn i Pepko".

Nevybíravému tenástvu, jež se rádo zasmje dobrosrden veselým

vtipm, všelikým na letu zachyceným slovíkm, komickými výjevy

ze života kupc, úedník, služebník, dlník, vbec „drobných lidí"

nejlépe dovedl vyhovti mlký talent Nik. AI. Lejkina (1851— 1906),

jenž bavil obecenstvo lehkými feuilletonickými romány (Apraksinovy,

Birževyje artelšiki, Christova nevsta. Naši v cizin),

nártky, .,výjevy", v nichž ovšem není hloubky, ale dosti veselého

humoru a místy ízné satiry na hrubost a mravní zvrhlost souasníkv.

Ješt skromnjším nárokm vyhovovali feuilletonista Vlád. Os. Mich-

nvi (1841—99) a cestopisec, illustrator i povídká N. N. Kar azin

(1841—1908) povídkami, vypotenými jen na effekt, bez ideí, bez

umleckého propracování.

Tendenci šedesátých let provádí Olga And r. Sapirova (nar.

1850) v rom. „Bez lásky", kde sliná hrdinka je trestána za to,

že zstala s nemilovaným mužem a neoddala se milujícímu ji mladíkovi,

jenž se proto zastelí. Spisovatelka chtla dáti pouení, by žena ne-

uvádla v zoufalství milence, jinak dožije se zlého na svých dtech.
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Ješt nesmyslnjší je morálka rom. „Mi ráži". — Jelena Iv. Bla-

rambergová Aprlevova (nar. 1846) pod pseud. Ardov uve-

ejnila 1880 novellu „V as juta", kde obviuje malomyslnost mladé

dívky, jež ochladla k pokrokovému hrdinovi, by se provdala za muže

svého kruhu. Ale již r. 1884 v Dle uveejnila román „Rufina

Kozd oj e va", kde kreslí nkteré nesympathické stránky agitátor

radikálního táboru a vystízlivní lepších zástupc pod vlivem životní

zkušenosti, pesvdivších se o neuskutenitelnosti radikálních program,

— Bez jasných barev jsou povídky Nad. AI. Luchmanové, jejímž

oblíbeným thematem bylo cizoložství podle vzoru francouzského. Bezvýz-

namný jsou povídky AI. AI. Vinické-Budzianikové (n. 1847),

Al. St. Montvid-Sabelské (n. 1845) a Julie Bezrodné-Sako-
vle vo vé (n. 1858).

Drama ruské mimo práce Ostrovského nepodalo nieho význa-

njšího a originálního v druhé polovici 19. století. Nejvíce jevišt

zásoboval Viktor Al. Krylov-Alexandrov (1838—1906), autor

spousty lehkých a vtipných her i dramat, a ješt bezvýznamnjší Ivan
Ilji Bary še v-Mjasn ickij (1854— 1911), spisovatel humoresek

a pihrublých frašek. Tu ovšem nelze mluviti vážn o nábožensko-

mravních ideách. Byli to ne umlci, nýbrž emeslníci, hovící hrubému

vkusu divák. Ponkud vážnjší byly divadelní hry žáka Ostrovského

i jeho spolupracovníka Nikol. Jak. Sólo vj eva (1845—98), jako

„Svatba Blužinova", ^D i vosk a"; dále také na našich jevištích

známé dramatické kusy „Starý pán" a „Náš pítel Nklužev"
Al. Iv. Palma (1822—85), „Paní majorova" Ip. V. Špažin-
ského (nar. 1844), „Tajana Rpina" výteného feuilletonisty a

vydavatele velmi vlivného denníku Nového Vremeni Al. S. Su-

vorina (1833—1912) „Druhá mladost" Petra M. Nvžina
(nar. 1841) a psobivé hry kníž. Al. Iv. Sumbatova (n. 1857).

Vbec drama ruské významem svým daleko stojí za významem ro-

mánu i poesie, nevykazujíc význanjších dl. (P. d.)
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Lístek Husv Kbeloví.
Dr. Jan Sedlák.

V rkp. vídeské knih. dv. 4483, na njž jsem již nkolikráte

ml píležitost upozorniti, jest mezi jinými vesms starými vcmi na

str. 250a dokument, jenž na první pohled dle nápisu „D e excom-
municacione" se zdá poznámkou o klatb, ale pi bližším pihlédnutí

jeví se listem, jejž kdosi posílá generálníma vikái pražskému, mistru

Kb elo vi.

Cituje mu nejprve ti místa z kanonického práva, že nespra-
vedlivá klatba klatému neškodí, ba klnoucího zbavuje moci; ne-

spravedlivá pak jest exkommunikace, nebylo-li dbáno právního ádu.

Proto a píznivec klatého stejnému propadá s ním trestu, pece

není exkommunikován le po ádn provedeném processu. Z výroka

Petra Damianova naopak následuje, že kdož obcují s lidmi zloinnými,

úastni jsou jich viny.

Pisatel prosí doktora pro Boha a pro svou úctu k nmu, aby

toucím a nerozumjícím ta místa vysvtlil.

Lístek kalligraficky psaný jest originál, na nmž posud vidti,

jak byl složen, a na zadní, notn ušpinné stran udán jest adressát:

doctor Kbel. Vedle adressy jest kursivn, patrn vlastní rukou

Kbelovou jeho odpov: Pauperis scribeniis! Nescio, quid intendit de

censura, sed coficlusive dico: Seniencia iudicis ordinarii stmper est

timenda, sivé iusta sivé iniusta. Item iudex si male excommunicai,

peccai ei non est excommunicatus, nisi convictus esset. K tomu

pipsáno : Hec doctor Kbel 1.

Na volném prostoru nad touto odpovdí napsána jest poznámka

o trojím pípadu nespravedlivého trestu, pod ní pak excerpt z Viklefa

o remanenci.

Mimo to piinil na okraji vedle textu právník Jií z Boru
na dvou místech kritické poznámky. V první opravuje pisatele, prav

jako Kbel, že klatba víže, af spravedlivá nebo nespravedHvá ; ve druhé

souhlasí s ním, že lidí zloinných nutno se varovati.

Cena dokumentu tohoto, znaná již tím, že v odpovdi na
mluví osoby v dob Husov tak význané jako Kbel a Bóra, vzroste

ješt, podaí-li se nám nalézti pisatele. Z lístku samého dovídáme se

jen, že byl knzem, nebo praví, že iní denn pi mši sv. za Kbela

I



Lístek Husv Kbelovi. 715

memento. Jinak jsme odkázáni na dohad, jemuž oporou mže býti ped-

mt, o njž tu bží. Nespravedlivý trest církevní, píze projevovaná

bludu, klatba na lidi zlcinné a vyhýbání se jim — to jsou ti myšlenky

listu. Komu tu nenapadne bned process Abrahamv roku 1408

a vystoupení Husovo v jeho prospch? Hus má tresty, jimiž generální

viká Kbel stihl Matje z Knína a nyní Abrahama, za nespravedlivé

a ujímá se tohoto rázn. Kbel ho stroze odbývá^) a upozoruje snad také,

že jako píznivce bludu stihne ho týž trest. Hus se obrací potom na

arcibiskupa, vytýkaje, že „incestaosi et varie criminosi absque riga

correccionis . . . incedunt libere, sacerdotes autem humiles . . . tamquam

heretici mancipantur carceribus".^) V Lektue pak již zpracovává otázku

o klatb tak, že jest jasno, co se míní dotazem poslaným Kbelovi, a

vnuje zvláštní pozornost odpovdi Kbelov a Borov, že jest se báti

i klatby nespravedlivé. Nevím vru, komu a do kterého roku by se

hodil list tento tak, jako Husovi v r. 1408.

A snad je to docela autograf Husv.

[Epištola doctori Kbel missa De excommunicacione.]

Augustin US ad Auxilium episcopum : 3) Hoc plane non temere

dixeriniy quod si quisquam fidelium iniuste fuerit anathematizatuSj ei

pocius obest [ qui facit] quam ei qui sustinet.

Gregorius:*) Ipse ligandi atque solvendi pofestate se priuat,

qui hanc pro suis voluntatibus et non pro subiectorum moribus exercet.

Simplicius papá eadem verba dicit.

Hiis5) ergo capitulis diligenter inspectis prudens lector intelligit

non esse aliquem excommunicatum, nisi eum qui iudiciario ordine per-

sonaliter nominatur et accusatoris persona legittime discussa, testibus

de numero et qualitate exploratis, datis canonicis induciis, tercia vo-

cacione facta sentenciaque sine ullo lucro vel odio fuerit prolata. Vnde

') Doc. str. 184n.

2) Doc. str. 3.

3) Jest c. 87. XI, 3.

*) c. 60. XI, 3.

5) Na okraji Doctor Bóra : Hus etc. Falium dicit, quia aentencia est timenda

tive iusta sivé iniusta (Greg. c. 1. XI, 3).
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etsi fa u tor excomraunicati mereatur eadem pna dampnari, non tamen

a communione respuendus est, donec similiter legittiroo ordiue persona-

liter in iudicio nominetur. cum hii, qui generaliter i) excommunicantur

a Paulo absque iudicio personaliter facto, ab ecclesia tollerentur, ue de

mundo exeatur. Hec de quodam scripto. Item XI. q. III. Qaoniam

multos 2) Gregorius VII. ab exccmmunicacione excipit eciam eos,

qui ignoranter excommunicatis communicant etc.

In oppositum 3) sonare videtur Damianus de contenaptu seculi

cap. XIV. dicens : De hiis autem, qui pro commissis criminibus ca-

nonica quidem autoritate šunt dampnandi, necdum tamen vivis sacer-

dotum vocibus ab ecdesiastica uidentur unitate precisi, a nonnullis

ambigitur, uirum eorum tuté societas admittatur. Sed si rem subiilitate

pensiori attendimus, nullam pene esse distanciam inter eos invenimus.

Sivé enim a modernis siue ab antiquis patribus quis iure dampnaiur,

idem est, nec ipsm diversitas soluit, quem eadem perpetrati piaculi

causa constringit, et etatum varietas indicibili calculo non preiudicat,

ubi una Hmate equitatis regula sentenciam dictat. Sed quod approbare

volumus, melius ostendimus, si ipsa excommunicancium patrm, et

antiquorum et novorum, verba ponamus. Sacri quidem canones dicunt

:

Qui hoc vel illud fecerit, excommunicetur. Moderni quoque pontifices

in iaculanda excommunicacionis sentencia eadem fere verba decernunt

dicentes: lile qui hoc fecerit, excommunicetur. Quorum ergo eadem

šunt verba, eadem nichilominus est intelligenda sentencia. Et cum

presencium sanctorum pontificum omne iudicium ab antiquorum patrm

diffinicionibus pendeat, nullum isti dampnare presumunt, nisi quos

iam ab illis dampnandos esse noverunt. Non ergo isti quemlibet no-

viter dampnant, sed iam prolatam maiorum sentenciam sequendo con-

firmant. Concludendum est igitur : Sed quia sicut ab hiis cavendum

est, quos moderna synodorum concilia ab ecdesiastica societaie separant,

ita et ab illis nichilominus declinandum, quos antiqui patres elimi-

') Na okraji: Generaliter i. e. a crimine, quod excommunicat occulte vel eciam

publice minori tamen excommunieaeione. Jest asi také poznámka Borová.

») c. 103.

^) Na okraji: Bóra : In oppositum . . . Verum est, 'juia in genere lonuitur, quo

módo omneš criminosi debent vitari, si tamen sciuntur tales esse, quia vive t^ocis denuno-

ciacio solum est propttr publicam denuncciacionem. Si ergo quis fecit inprivato, non indiget

ad hoc denuncciaeio7ie, unde private debet tales vitare, sed non publice, ne prodat. Hec

doctor Bóra.

4) Migne P. L. 145 col. 265 s.
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nandos esse deCreuerunt. Et sequitur motivm principále questionis,

cum dicit: Hec itaque causa non minima est, que monachum a seculi

discursione retrahat et in sui recessus angulo siabilem reddat, quia

valde miserum est a propriis quidem excessibus non reprimi, sed alieni

reatus maculis inquinari. Et iníra pro se assumit apoštolm dicentem:

,,Denunccio vobis in nomine domini Jesu Christi, ut subtrahatis vos

ab omni fraire inordinate ambulante et non secundum tradicionem

apostolicam.^' Post contra eos, qui alind docent, adducit dicens: Et

Johannes apostolus ayt: „Si quis uenit ad vos et hanc doctrinam

non affert, nolite eum recipere in domo nec ave ei dixeritis. Qui enim

ei dicit ave, communicat eius malis operibus."' Quibus diciis probatur

evidenter, quia quicunque sceleratis hominibus carnaliter amicicias

iungunt, alieni reatus participes fiunt, etsi cum illis simul psccatum

non admittant. Hec Damianus.

Peto, doctor reverende, pure pro deo et intuitu eciam oracionum

mearum, quia erte vos speciali nomine habeo^ in canone, eciam pro

doctrina legencium et predicta non intelligencium scribere velitis dicto-

rum sanum intellectum.

Hlídka. 51
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Djiny svta v obrazech. Od pravku do poátku XX. století. Složil

Alois Hlavinka. Dílu IV. kniha II. Str. 362. Cena 2*50 K.

Knihou touto dokoneno dílo cenné a tenástvem vdn pijaté.

Vylíeny tu djiny nejnovjší od první francouzské revoluce 1789. Ne-
bylo snadno smstnati obrovskou látku tuto v nevelké knížce ; a sku-

ten bylo nutno velice se omezovati, tak že, a podstatných mezer

není, pece místy pouení jest velice struné. Zvlášt djiny vzdlanosti

jen v obryse nastínny.

Vcem eským a rakouským co do politiky vnována ovšem po-

mrn bedlivá pozornost; nynjší tená novin najde tu mnoho pou-
ného pro posouzení pomr nynjších. Na široké rozklady nebylo místa,

ale dležitjšího nevynecháno asi nic.

O jednotlivostech možno ovšem tu a tam souditi jinak, zvlášt
kde nebyl možný obšírnjší výklad neb odvodnní. O církevních a

školských vcech povdno píliš málo; jsou to sice vci choulostivé,

tak jako mnohá podrobnost v politice, ale potebné.
Kniha opatena etnými obrázky, z nichž arcif nkteré jsouce

sdlány dle nejasných pedloh, nejsou dosti ostré.

František Kreiz: Jak jsem sbíral. Chvilky . 98—99. Nakl. J. Pelcl

v Praze. Str. 62. Cena 40 h.

Zasloužilý sbratel a spisovatel lidovdný podává tu nkolik vzpo-
mínek na svoji obtížnou práci, rozpovídávaje se pi tom o významu jejím.

Zásadní rozklady o této vci nebyly zde možné
;
jist by v nich bylo

potebí více rozlišování a pesnosti v pojmech, než u horovník z pra-

vidla nalézáme. Cena starožitností tch jest pedevším národopisná,
tedy historická. Co do umlecké již není vc docela jasná a nesporná,

tu teba znaných výhrad a omezení, nebo stránka umlého vzdlání
není ani v umní tak podízená, jak se vlasteneckému nadšení snad
zdá. A stejn také stránka ideová a výchovná bývá peceována neb
aspo vzhledem k píslušným nárokm ne s dostatek odvodována

;

svéráznost lidového umní mže býti znaná, a pece nepotebuje v ná-

rodní samobytnosti hráti té úlohy, jaká se jí pisuzuje — mnohdy by
rozvoji i pekážela.

Pak teba dliti prvky od celku; drobné motivy jsou pkné,
skladba proto ješt nepotebuje býti zdailá a mnohdy ani nebývá. Kroj
i z pkných kus složený nebývá vždy pkný.

A konen poteba životní jest neúprosná, a ta není umní lido-

vému vždy píznivá. Nadšenec nad tím naíká, lidumil a vlastenec
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praktický ne vždy. Sám p. spis. piznává, že cena výrobk lidového

umní není daleko úmrná cen asu a práce na n vynaložené.

Djišt práce p. spis. jest ovšem hlavn Slovensko, kde ješt do
nedávná byla hojná že na tyto památky lidové tvoivosti. Spisek zá-

bavn seznamuje s methodou a obtížemi práce té.

Kristus a Církev. Apologetické promluvy. Napsal Method Zavoral,

opat Strahovský. Nákl. Cyrillo-Methodjského knihkupectví v Praze. Str.

338. Cena 3-40 K.

Mimoádn referujeme tu o díle kazatelském, jichž jinak v pro-

grame nemáme. Jsou to vzácné myšlenky apologetické, jež káží dílo

toto doporuiti nejen jakožto sbírku posvátných promluv o pedmtech
nad jiné dležitých, nýbrž i jako sbírku hlubokých úvah každému
rozjímavému duchu prospšných i vítaných.

V prvém díle vylíena osobnost a psobnost Kristova, nikoliv

historickým popisem, nýbrž jak v duchu a pravd mluví k duchu našemu,

aby jej k sob pozvedl. V druhém díle pojednáno o církvi katolické

jakožto prostednici spasné víry, o úkolech jejích v lidstvu a o vlast-

nostech jejích. Jsou to vesms skvlé ei, ale také jímavé rozbory,

nad nimiž teba i možno se hloubavé zamysliti, i když prchavé slovo

zaniklo. Duch francouzských conferenciér mluví zde eí našim po-

mrm a potebám pimenjší. Není každému eníku dáno takto

mluviti, ale každý vzdlanec má "žde hojnost látky k úvaze a

k povzbuzení.

F. P. Vožický vydává na Král. Vinohradech tyrykrát do roka

„Belletrii", „samostatnou knihovniku vlastních prácí literárních, po-

nejvíce humoristických. Vydání její jest svépomocí spisovatele eského".
V prvém ísle tohoto roníku je zaátek humoresky Meliorace
(str. 77, c. 1 K). Ve Lhot Pokiasné mají býti provádny meliorace,

ve kterých nkteí obané tuší útok na svj majetek. Dva z nich

seberou se a jedou do Prahy protestovat u zemdlské rady. Truchlo-

smšné píhody jejich na cest a v Praze, tak nco asi jako „Naši

v cizin", jsou tu zábavn vylíeny. Místy se lovk od srdce zasmje,
tebas vedle toho cítil silnou nadsázku.

V. Liebich v Praze zaal vydávati „Lidovou scénu", v jejímžto

prvním svazku je drama Josefa Skružného „Híšnice". Dlník do-

stane od továrníka 20 tisíc K na provedení letadla netuše, že to cena

nevinnosti jeho zaslíbené. Chtivý souchotinaský soudruh to prozradí,

vynálezce vzletv schváln se sítí, aby našel smrt, žena výitkami
svdomí trápená pi pohledu na mrtvolu jeho sešili.

Spisovatel dramatu jeví se místy dobrým psychologem a ješt

lepším divadelníkem. Nebývá sice pravidlem, aby továrník s dlníky

51*
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tak kamarádsky zacházel anebo dcera jeho soupeila o laaku dlníkovu,

iako se dje v této he, ale jinak prostedí i povahy dosti šastné vysti-

ženy, zvlášt poínání intrikánovo. Usený spád deje, jinak pro úel

hry velice vhodn zpracovaný, jest píinou, že nkterý vyjev jaksi

nepipraven pekvapí.
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Rozhled

nábožensky.

V asopise Pastor Bonus . 12 pedkládá P. Dillmann nový

pokus výkladu biblického hexaeraera. Jak exegese tak i

apologetika katolická pokoušela se rznými zpsoby uvésti v souhlas

zprávu Bible s výsledky zkoumání novjší vdy, hlavn geologie a

paleontologie. Tak vznikla celá ada theorií, o nichž o všech lze

však íci, že žádná z nich úpln neuspokojuje tou mrou, aby bylo

možno tvrditi, že otázka výkladu biblického šestidení jest jím definitivn

rozhodnuta. Všechny ony theorie lze rozvrhnout na dv tídy, pokud

totiž text Bible berou ve smyslu doslovném nebo od doslovného smyslu

ustupují. K první tíd patí pedevším theorie, jež tvrdí, že svt byl

stvoen Bohem v šesti obyejných dnech, všechny pak zmny na po-

vrchu zemském, o nichž nás uí geologie a paleontologie vykládá

jako úinky a následky potopy. Theorii tuto dnes lze považovati, a

to právem, za odbytou. Podobn pekonaná je tak z v. theorie resti-

tuní, kterou hájili Wiseman, Westermaier a jiní. Dle nich stvoení

svta udalo se prbhem dlouhých asových period, jak tomu uí
geologie. O tomto stvoení mluví první verš Genese. Njakou katastro-

fou, jejíž píiny neznáme, byla zem t. j. tvorstvo i zvíena zniena

a zem se nalézala v onom chaotickém stavo, o nmž je e v dru-

hém verši Genese. Co dále Genese vypráví, jest obnovení, restituce
tvorstva i rostlinstva na zemi, jež Bh vykonal bhem šesti piroze-

ných dn.
Od doslovného významu slova den ustupují theorie koko r-

distické, jež slovem ,den' ve vypravování biblickém chtjí rozumt
geologickou periodu. Písný konkordismus hledí dokázati, že

onch šest dn t. j. period biblických pesn odpovídá periodám geo-

logickým; konkordismus mírný pipouští, že ona shoda s geologií

a paleontologií musí se bráti jen v hrubých rysech a nikoliv i v nej-

menších podrobnostech.

Hlavní obtíž pi výkladu konkordistickém spoívá v tom, že

konkordismus rozumí slovem ,den' v peneseném smyslu delší asovou
dobu, že však biblický text sám tenáe takka nutí rozumti slovu

,den' doslovn o dni pirozeném. Je to hlavn nkolikrát se opakující

zmínka o „veeru a ránu", jež nenechává pochybnosti, že pisatel

Genese rozuml a chtl rozumti výrazem ,den' pirozený t. j. dobu
dvaceti ty hodin. Z toho dvodu hledí jinou cestou vysvtlit biblic-

kou zprávu theorie ideální a visionární. Dle theorie ideální nebo

též tak zvané liturgické pisatel Genese chtl pouze vyjádit pravdu,

že Bh je stvoitelem všeho, zprávu o stvoení pak že si rozdlil na
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Šest dn za tím úelem, aby podal tenám obraz týdne skládajícího

se ze šesti dn práce a sedmého dne zasvceného Bohu. Snad tím

chtl Mojžíš, jak má za to W. CliíFord, eliti zvyku Egypan, kteí
mli každý týdenní den zasvcený zvláštnímu božství. Naproti tomu
theorie visionární, jak ji hájí P. Hummelauer, vychází z ped-
pokladu, že biblická zpráva musí míti svj pvod v nadpirozeném
zjevení. Komu se tohoto zjevení o prbhu stvoení dostalo, nelze

pesn uriti. Avšak byl to pravdpodobn již Adam, jehož Bh zvlášt-

ním zpsobem pouil o vzniku svta. Tato zpráva o stvoení svta
tvoila ást prazjevení a udržovala se ústním podáním. Zjevení onoho

dostalo se Adamovi v šesti vidních a to tak, že onch šest visí ml
v prbhu šesti obyejných dn. Mezi každou visí pozoroval Adam,
že nastal veer a opt nastoupilo ráno nového dne. Slovo ,den* má
tudíž ve vypravování Genese svj obvyklý smysl, avšak vztahuje se

na Adamovo vidní, nikoli na doby stvoení.

P. Dillmann ve zmínném lánku pokouší se spojit tuto theorii

visionární s mírným konkordismem. Slovo den tedy dle nho znaí
den pirozený a vztahuje se v první ad na vidní, v nichž Bh
Adama pouil o vzniku všehomíra i zem. Zárove však poad šesti

vidní je takový, že celkem v hlavních vcech se shoduji s obdobími,

v nichž se dle nauky geologické naše zem vytváela.

Výklad a dvody, P. Dillmanna jsou sice velmi zajímavé, tžko
však íci, zda-li se jeho výklad více piblížil pravd než ostatní.

*

Nejvyšší soud vídenský, maje nedávno rozhodovati o platnosti

satku mezi protestantem a an g 1 i kánkou, jelikož pestupu je-

jího k helvitství protivník neuznával, uznal za právo, že satek jest platný,

i kdyby tento pestup nebyl býval platný ; soud totiž naproti obhájci

neplatnosti, odvolávajícímu se na § 64. ob. z. a na to, že zákon náš

anglikány klade na roven s bezkonfesními, tedy podle nho s neke-
sany, rozhodl, že anglikány dle djin teba pokládati za kesany, a
to není vyznání v Rakousku uznané.

Zajímavo jest, že soud nedotkl se námitky obhájce neplatnosti,

dle nhož satek kesana s osobou bezkonfesní jest neplatný. Dle

pípadu uvedeného nedávno z Vídn pohlíží církevní úad na satek
takový jako na smíšený, tedy platný a ovšem s dispensí dovolený.

Z toho vidti, jak je státním zákonodárstvím o náboženství po-

staráno. Protože jest anglikánská konfesse neuznanou v Rakousku a

tudíž v jistých pípadech musí se o ní používati norem platných pro

bezkonfessijní — ergo není vbec kesanská 1 Ten závr je sice ab-

surdní, ale pro rakouského právníka logicky správný. Senát rozhodl

vcn správn, ale vymknul se paragrafm jen pravdivou ovšem vtou

:

„Das Gesetz soli sich aber nicht mit der natrlichen Anschauung in

Widerspruch setzen."

Dle § 64. ob. zák. je platné manželství mezi kesany a ne-

kesany nemožno (Senát praví :„offenbar wegen des innewohnenden

Gegensatzes der Anschauung"). Žid si nemže vzíti platné kesanku,
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le se tato stane bezkonfessijní — pak jest možný platný civilní satek.
Kesanka sice zstane i pak kesankou (podle „natiirliche" resp.

„christliehe Anschauung") a „Gegensatz der Anschauung" se tím také

neodstraní, ale státní zákon už jí nemá za „Christin", a tím je vc odbyta !

Kdyby tedy pi nynjší blahovolné praxi ímské, jež expost dává

dispens a disparitate cultus, dána byla dispens ped satkem, satek
by byl státn neplatný.

A totéž platí o bezkonfessijních. Bezkonfessijní je dle zákona

,,Nicht-Christ.*' Kesanka, kterou by chtl civiln pojati za manželku,

musila by se státi také bez vyznání nebo židovkou nebo pohankou.

Církevn by sice mohla (naprosto eeno) býti dána dispens jako pi
smíšeném manželství, ale satek s touto dispensí církevn uzavený
byl by státn neplatný.

Duchovnímu správci katolickému tedy nezbývá než psobiti

k tomu, aby se bezkonfessijní vrátil do lna církve (nebo aby se

stal evangelíkem, k emuž arci „psobiti" nesmí). Jinak musí satek
odmítnouti. Kesanka, jež chce pak pece bezkonfessijního pojati za

manžela, nemže než státi se také bez konfesse a uzavíti manželství

civiln platné. Potom se mže vrátit do lna církve a žádat o dispens,

aby manželství bylo i církevn platné.

Podobné rozpory jsou poád s náboženstvím dtí u bezkonfes-

ních manželstev. Jednou se rozhodne, že dti jako žáci veejných škol

mají konati náboženské povinnosti své církve — obyejn však rozhod-

nutí to zstane na papíe — po druhé zase rozhodne se jinak ; a tak

též o uitelích. Nejnovji opt uznal správní soud za právo, že vzhledem
k § 139. ob. z. (o výchov v náboženství) a ke školní novelle 2. kv.

1883, že i dít bezkonfesních rodi do njaké státem uznané konfesse

uvedeno býti musí, jelikož nelze srovnati se zákonem, aby náboženstvím

rozumla se jeho negace, bezkonfessijnost.

U dtí nad 14 let rozpor jest ješt horší, nebo pak má dít
samo právo voliti si náboženství; pravda, bezkonfessijnost není ná-

boženstvím, ale zákon ji jinak uznává. Pípady, že dti již v obecné

škole smí pomíjeti náboženských výkon, nejsou práv vzácné, tím

mén ve škole stední.

Je tu nedslednost zákonv a po ní také nerozhodnost úad,
které štítí se hnouti, zvlášt v nynjším parlament, palivou touto

otázkou, kterou nám liberální bezmyšlenkovitost nadrobila.

Zdali vci na prospch, jest arci jiná.

*•

O Tersattu a legend tersatsko-loretské zaíná zevrubný

rozbor Dr. A. Nagele v „Kaiholik" (1913, 9). Vycházeje od pedpo-
kladu, že Loreto stojí a padá s Tersattem, chce pvod legendy sto-

povati pedevším na tomto prvém míst. Na základe dokázaného skutku,

že pedmtem úcty jak zde, tak v Loret byl pvodn jen poutní
obraz, rovnž legendárn sv. Lukáši, jako mnoho jiných (dle Rohaulta

de Fleury 28), pipisovaný. Dle pramen literárních, jež N. pedevším
zkoumá, zjištno, že lidová povst o penesení zaíná teprve od pólo-
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vice 15. století. Z papežv ješt Pavel III a Pius IV chovají se k ní

zdrželiv.

Celá otázka tersatsko-loretská bude ostatn definitivn vyízena
novým spisem Dra HuíFera.

Zemská rada eských kžCtolík vyzývá katolické obyvatelstvo, by
svátek sv. Václava a vbec památka jeho okázaleji byla slavena

jakožto svátek národní. Výzva zajisté vasná, by i v Cechách ruch

katolický soustedil se kolem njaké nábožensko-národni ideje, jako

jest na Morav idea Cyrillo-Methodjská.

Na Hradanech ostatn mli letos o sv. Václave ješt slavnost

mimoádnou, totiž posvcení obnovené kaple sv. Václava, jejíž um-
leckou výpravu a výzdobu noviny velice chválí.

*

Letoší slavnosti velehradské pivábily etné poutníky

z katolického Slovenska, jež však velkou manifestaní pout uchystalo

teprve na 28.—30. záí t. r. Sjely se poutní vlaky ze ty hlavních

míst: z Vídn, z Prešpurku, z Trnavy a z Trenínských Teplic do

Uh. Hradišt, a tu se Slováci seadili ve velkolepý prvod na po-

svátný Velehrad, kdež krom pobožností a kázání konány také etné
pednášky o jubileu výnosu milánského, o idei cyrillomethodjské,

antiklerikalismu, základech katolické politiky, významu poekadel,

povstí a písní lidových atd Z Velehradu odebrali se Slováci spolen
na sv. Skalku u Trenína, kde žili sv. Svorád i sv. Blahoslav, a pak
do Nitry navštíviti zvlášt zíceniny soborského kláštera, v nmž
také žili tito patronové slovenského lidu, sv. Svorád (Zirárd) a svatý

Blahoslav, jejichž úcta teprve ted", 900 let po smrti jejich zaala se více

šíiti mezi lidem slovenským.

Unionistický sjezd nebyl léto i konán na Velehrad. Lvovský
uniatský Cerkovnyj Vostok chválí muže, již nadšeni myšlenkou
sjednocení církví, dali popud k sjezdm velehradským, uznává, že

nadšení pro sblížení církví rostlo zvlášt mezi západními Slovany, a

také na východ myšlenka se zamlouvala. Ale, míní Cerk. Vostok,
na sjezdech nebrali zetele na istot u východního o b ad u, jedno-

strann hledli upoutati své, ale nezískali východ, jemuž sjezdy zstaly

cizími, podezelými. „I jest se obávati," dodává asopis, „že takovými
zstanou také pro píští dobu."

Polský jesuita Urban ve své brošue „Wóbec propagandy
schi/my w Galicyi" uvádje píiny odpadu etných Uniat k pravo-

slaví mezi haliskými Rusíny, vytýká duchovním rusko-národní strany,

že „špatnou službu dlají Unii ti, kdo si dovolují dlati pokusy

,0 ištní* ruského obadu," chtjíce z nho odstraniti všecko,

co ponkud pipomíná obad latinský, a brojíce i proti zavedení nových
pobožností k úct nejsvtjší svátosti oltání s jejím vystavováním a

s procesími, jakož i proti pobožnosti k úct nejsv. Srdce Pán vidouce

v tom latinisaci obad východních. Proti této domnnce Urbanov
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duchovenstvo rusko-národni strany, jež je si vdoma národní jednoty

s Ruskem, neuznávajíc ovsem církevní jeduoty s pravoslavím, pou-

kazuje na to, že práv „zachování istoty východního obadu", jíž se

zastává též metropolita Szeptycki, „mže pinésti mnohem více pro-

spchu spolené církevní vci nežli zlatinní obadu východního" a než

pouhé pouování lidu a hlavních rozdílech mezi unii a pravoslavím.

Ostatn tvrdí Cerk. Vostok ve svém obšírném referáte o knize

Urbanov, že sjednocení církevnímu nepekážejí tak rozdíly dogmatické

jako spíše zavádní západních novot. „Schisma i zavinily i udržují

pede vším nikoli rozdíly dogmatické, nýbrž vášn srdce a vle

v dogmatech hledaly jen záminky. Pede vším teba odstraovati „ka-

meny úrazu" a nedrážditi „ vášní '*.

Jak na Rusi pohlížejí na církev katolickou i na unii, o tom svdí
zvlášt „nábožensko-vlastenecký asopis" poajevského kláštera, „P o a-
je vskij lis tok", kdež nalézáme tolik nesnášelivosti náboženské a

nenávisti ke všem, kdo slep nedrží se všech blud pravoslavné církve,

že asopis ten pedí ve lžích a nadávkách církvi katolické všecky

nepátelské noviny a asopisy.

Svým asem pinesli jsme zprávu o zavení pravoslavn-
katolické církve (kostela) Seslání Ducha sv. v Petrohrad,

již tímto poopravujeme a doplujeme podle zpráv Cerkovného
Vos toku. Kostel ten byl trnem v oku pravoslavnému duchovenstvu

i synodu petrohradskému; a dosud jsou v platnosti úkaz ze dne

17. dubna 1905 a manifest ze dne 17. íjna téhož roku, jimiž ruským

poddaným se zaruovala úplná „svoboda svdomí" a vyznání, svoboda

konati bohoslužebné úkony, pece to zikázáno katolíkm ecko-

slovanského obadu a kostel jim zaven. O. loann Deibner obdržel

v ervenci 1912 povolení, že smí veejn konati bohoslužby v ecko-
ruském obad. Kostel svj nazval „pravoslavn-katolickým" hláse se

tím k východnímu odvtví obecné církve Kristovy. Dne 10. února t. r.

pišel do kostela mezi bohoslužbami pravoslavný biskup Nikander a

zvdv od O. loanna, že ho vysvtil na knze haliský metropolita

Andrej Szeptycki, vybídl pítomný modlící se lid, by odešel z kostela,

ponvadž prý upadli do pasti, že v oltái je zaízeno všecko po ímsko-
katolicku (a to byla lež), a pohrozil jim kletbou, neodejdou-li s ním.

Lid neuposlechl, ale choval se tak klidné, že policie, již zavolal biskup,

odepela mu sestaviti protokol a naopak neschválila jeho poínání.

Nicmén židovské Nov oje Vremja a jemu podobné listy zaaly
bušiti proti pravoslavn-katolickému kostelu, že prý je to „tajný" kostel,

o. loann jest prý „jesuitou". V Nov. Vrem. dokonce vyšel lánek:
„Jesuité v Petrohrad". A nkteré liberální listy, na p. R,
Birževyja Vdomosti, Russkaja molva a j. pinesly pravdivé zprávy

o celé vci, pece Novoje Vremja vybízelo vládu, by zavela kostel.

O. loann byl zbaven úadu nastojatle kostela Seslání sv. Ducha dne

19. února ministrem vnitra Maklakovem a kostel zaven, ponvadž prý

nevyhovuje stavebním zákonm. N. Vremja ba i Cerkovnaja
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pravda protoiereje A. Malceva, jenž kdysi byl také na sjezde uni-

onist na Velehrad, rádi pinášejí hrozné zprávy o pronásledování
pravoslavných v Halii i v Uhrách, ale samy piložily ruku k proná-

sledováni pravoslavných katolík v Petrohrad.
Místo zaniklého rasko-katolického asopisu „Vra i žiz", jejž

vletech 1908—12 pro katolíky vydával v Petrohrad o. Antonij

Okolo-Kulak, od ledna 1913 vychází v Petrohrad „pravoslavn-
kátolický" asopis „Slovo istiny" za redakce Murginovy. asopis
uinil si úkolem spojovati v liturgii i v život pravoslaví a katolictví, což

také bylo cílem snah pravoslavn katolického knze o. loanna Deibnera.
*

Velice pohnutá byla valná hromada slovenského kato-
lického Spolku sv. Adalberta (Vojtcha) doe 4. záí
v Trnav. Spolek ten byl v poslední dob jedinou oporou katolického

Slovenska. inovník tohoto spolku, dp. Martin Kollár, už dlouho si

stžoval, že je petížen rukopisy a korrekturami knih, jež spolek vy-

dává; když však 1912 výbor spolku vymohl na biskupu spišském,

že za pomocníka Kollárovi má býti do Trnavy poslán jako jednatel

spolku dp. Marian Blcha, zaal Kollár uveejovati neestné výpady
proti ustanovenému svému pomocníku, dp. Blchovi, že prý je to „toulavý

eský knz"' a místo nho vyhledal si J. Lednára, jehož však valné

shromáždní jako jednatele spolku odmítlo. Kollár zaal se mstíti spclku,

jehož poet lenv i píjm v r. 1912 psobením horlivc znan vzrostl.

Aby se Kollár udržel pi vesle, dal svévoln proti stanovám, jež pedpi-
sují, že každý rok z výboru vystupuje 20 len, vyškrtnouti 29 len
a 3. záí dal zapsati za leny 42 madarony, kteí pi valném shromá-
ždní tištnými provoláními podporovali hlasování dle návrhu Martina
Kollára. Shromáždní bylo velmi etn navštíveno a Kollár ve své

zahajovací ei Slováky ješt urazil, nazvav je „doma i v Americe
bezcharakterními". Masarykovei Galia, Gajdoš, Seitl pomáhali Kollárovi

niiti poslední baštu katolického slovenského písemnictví, Spolek sv.

Adalberta; jest obava, že snad brzy vnitních rozbroj v nm užije

vláda jako záminky, by spolek zniila, jako kdysi Matici slovenskou
v Nite. Pak to bude charakterní

!

*

C. 14. Acta Apost. Sedis obsahuje dekret Propagandy, jímž se

upravují náb oženské pomry Rusínv usedlých v Kanad.
Jmenování rusínského biskupa jest reservováno apoštolské stolici, jejíž

jurisdikci biskup bezprostedn podléhá. Co nejdíve má býti zízen
seminá k vj^chovu rusínského kléru, zatím rusínští klerici mohou se

vzdlávat v jiných diecesních semináích. Do semináe smjí býti pi-
jímání pouze ti, kteí se zaváží k zachování celibátu; pouze neženatí

klerikové smjí býti ordinováni, pouze neženatí, neb aspo ovdovlí a

bezdtní knží smjí býti ustanovováni v duchovní správ. Dokud ne-

bude dostatek domácích knží, smjí býti povoláváni za jistých pod-
mínek duchovní z Halie a z Uher, než tito zstávají píslušníky své

domovské diecese. Když duchovní latinského obadu pestoupí s dovo-
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lením Propagandy k ritu rusínskérau, aby mohl mezi Rusíny vykonávat
duchovní správu, tu podléhá úpln jurisdikci rusínského ordinaria.

Nenalézali se v místé žádný duchovní píslušného obadu, tu mže
rusínský biskup knzi ritu latinského dáti jurisdikci k duchovní správ
mezi Rusíny a naopak biskupové latinského ritu mohou povit du-

chovní správou knze obadu rusínského.

Vící rusínští na místech, kde nemají svého knze a svého
chrámu, mohou se pizpíisobit obadu latinskému, formální pestoupení
však k latinskému obadu smí se státi se svolení Propagandy.

Je-li uzaveno manželství mezi katolíky obadu latinského a ru-

sínského, tu žena mže následovat obad mužv, když však manželství

bylo rozvázáno, mže se vrátit ku svému dívjšímu obadu. Dti
všechny náležejí obadu otcovu a mají býti dle jeho obadu poktny.
Bylo li by dít v pípad poteby poktno dle jiného obadu, tu nemá
to žádného vlivu na obad, jemuž dít má píslušet.

Dekretem tímto, jehož hlavní ustanovení jsou tu uvedena, mají

býti uspoádány náboženské pomry kanadských Rusín, které dosud
byly pramenem rzných nepíjemností a sporv. Ustanovení dekretu
shodují se celkem s tím, jak jsou u nás v Halii a v Uhrách stano-

veny pomry mezi píslušníky obadu latinského a mezi uniaty. Novým
je to, že od klerik, pijímaných do seminá, požaduje se závazek
k celibátu a že pouze neženatí a bezdtní knží smjí býti ustanovo-

vání v duchovní správ. Je to ustanovení vyvolané jednak zvláštními

pomry vládnoucími v Americe, jednak páním vdích kruh cír-

kevních, by i mezi uniatským klérem celibát byl všeobecn zaveden.
*

Ve Švýcarsku vrátilo se od r. 1850 pes 800 tisíc osob ke ka-
tolictví; celkem je tam nyní katolík 1,590.000. V Nmecku bylo 1800
asi 10 mil., 1904 20 mií. katol. V Nizozemí bylo jich 1800 300 tisíc,

žádný biskup a málo knží, 1907 v Belgii 1,822.000, 1 arcibiskup, 4
biskupové, 3758 knží, pes 18 tisíc eholník; v Holandsku samém
však katolík následkem smíšených satkv ubývá v %, totiž nepi-
bývá, j)k by mlo. Na poloostrov skandinávském, kde ISOOkatolik
skoro ani nebylo, jest jich nyní pes 8000 a poet ten, arci skrovný,
práv v nejnovjší dob stálými návraty utšen vzrstá,

*

V 8. ísle Hl. (str. 589.) byla zmínka o pítomném stavu angli-

kánské církve. Jak se má vc s církví katolickou v Anglii?
Pes úžasné rozšíení materialismu a pes úžasnou plochost a neuv-
domlost, jaká vládne, lze zaznamenávati pekvapující rozvoj myšlenky
katolické v Anglii. Katolicismus stává se v íši britské morální mocí
prvého ádu. íše ítá te 13 mil. katol. kesan, z nichž v Anglii

a Skotsku (bez Irska) 2,340.000, 27 arcibiskup a biskup a 4 400 knží.
Od r. 1899 pestoupilo v Anglii ke katolictví 417 len parla-

mentu, 205 námoních pstojník, 162 spisovatel, 129 právník, 60
léka, 66 šlechtic. S Iry iest nyní v parlament 82 poslanc ka-
tolických, 41 v horní snmovn, 20 korunních rádc.
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Tento rozmach vdí katolicismus anglický hlubším píinám, nepímo
i úbytku náboženského uvdomní anglikán. Nedávno naznail to na

sjezdu v Plymouthu kard. Bouné: „Náboženství jako náboženství; nezá-

leží, co víš, jen když se chováš bez úhony", podobné výroky jsou

obrazem smýšlení valné vtšiny dnešních obyvatel Anglie. Není tedy

logickým, vyluovati katolíky a nepáli jim, eho se peje všem jiným,

kdyžt patí íši a národu jako vyznavai jiných náboženství". [Viz

u nás opak: vyluování katolík z národa.] Pece však uchovali si

pemnozí více mén živé uvdomní náboženské, vidí v náboženství

mravní pružinu a sociální velmoc, menšina pak ješt véí, ale je

zmatena dogmatickou kusostí a mnivostí protestantismu, jeho rozšt-

pením, nesjednoceností, neuceleností. Tm jeví se církev katolická

majákem ideí kesanských. Ona hájí je vždy, kdykoliv jsou napa-

pány, v ní jest jednota, uritý cíl, k nmuž smují první i poslední

v ní. Tyto názory vyslovuje práv dopis uveejnný v „Catholic

Times": „Smím se vyjáditi o pítomné situaci? Neodvážil bych se

toho, kdybych nevdl, že slovo mé je pouze ohlasem smyšlení mnohých
mých souvrc, kteí se mnou touží po spojení s Kímem. Vím, že

úplná víra katolická jest ona, již má Kím . . . Myslím, že hnutí za

obnovou, které proudí ted anglikanismem, nezastaví se, až dospje
k cíli, k sjednocení. Bdde to slavná doba, až naši biskupové ruku
v ruce pracovati budou s vašimi a až Anglie bude katolickou !"

V Anglii psobí však ady katolické s horlivostí nevšední. Knz
i laik hájí ideu náboženskou proti útokm racionalistickým a šíti

slovem i pérem známost zásad katolických. Mocná organisace spolková,

jako Catholic Truih Society (Spolenost katol. pravdy), vydává publikace

lidové i výborné revue, které by mohly býti vzorem i pro nás na
pevnin. Boj náboženský rozvíjí se tam zhola jinak než u nás; apo-

logetické konference hojn protestanty navštvované svdí o vážnosti

akce. Katolíci mluví o anglikánech nikoliv jako o protivnících, nýbrž

jako o bratích Náboženské rozhovory neklesají na úrove hospodských
tahanic a novináského špinní jako u nás. Slavný Wels prorokuje

v posledním svém díle: „Rzné protestantské církve spjí k úplnému
rozvratu. Všecky budou kdysi pilákány mravní krásou a ctihodnými

tradicemi katol. církve ímské. Stojíme v poátcích mohutné katolické

restaurace . . ." Nejvíce pomáhá však církvi její nynjší postavení, jehož

se v poslední dob domohla na veejnosti. Vydobyla parlament a vlivná

místa ve stát. Dominuje v sociologii muži jako jsou P. Vaaghan,
arcibiskup liverpoolský Msgr. Whiteside, poslanec Belloc a f Devas.

Ped tymi lety založené Sdružení katol. sociální (Catholic Sociál Guild)

znamená pro sociální innost totéž, co pro apologii zmínná Truth
Society. Vytklo si trojí pesný cíl: navázati styky dlnictva s katol.

sociology, vtisknouti ráz kesanský stávajícím pomrm spoleenským
a probuditi u katolík zájem pro ešení sociálních otázek na podklad
katolickém. Politikou se sdružení nezabývá. Kolem tohoto stediska

kupí se innost sociální perzných smr: katol. spolky dlnické,

podporovací, pojišovací spolky, sdružení katol. vojínv a námoníkv.

:í^
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omladiny, žen, uitel, studujících, spolky stídmosti, na ochranu dtí

a mládeže i propuštných vz. Ješt letos v zim bude založen

v stedu Londýna katolický hotel se spolkovými místnostmi, ano ustavil

se i odbor divadelní (CathoHc Stage Gaild), v nmž umlci dramatití

bojují za ochranu náboženství a kesanského mravu i na jevišti.

Anglití katolíci jdou v otázkách politických úpln soustedni a sjedno-

ceni. Bylo to patrno vždy, kdykoliv liberální vláda chtla ešiti otázku

školskou proti zásadám katolickým. Národní katolický kongres v Ply-

mouthu ukázal úžasné výsledky této obrovské práce za obnovu ná-

boženskou a sociální. Francouzský referent odnesl si z nho dojem

armády postupující za vítzstvím, vdomé své dnešní síly a zítej-

šího triumfu.

Jest jist ješt v živé pamti hromadné obrácení anglikánských
mnich v Caldey (Jižní Wales) ke katolicismu (srv. Hlídkn str. 455).

Vznikla otázka, zda klášter, nyní katolický, má podržet své jmní nebo

ne. Vláda k tomu cíli jmenovala smíšenou komisi složenou z katolíkv

a anglikán. Komise rozhodla, že celý ostrov Caldey jakož i vtší ást

budov patí klášteru i po konversi mnich. Zakladatelé, kteí ku zí-

zení kláštera penžitými obnosy pispli, prohlásili, že jsou srozumni
s tím, by klášter i nyní svj majetek podržel. Pouze 3000 liber musilo

býti vráceno, ponvadž ve fundani listin byl obnos tento výslovn
uren k úelm anglikánské církve.

*

Dle navrhované úpravy duchovní správy ve vojsku ra-
kouském má tu býti pro katolíky 144 duchovních, totiž 1 apoštolský

viká (4. hodn. tída), 1 editel polní konsistoe (5. t.), 1 p. konsist.

rada (5 t.), 8 polních superior I. tídy, 1 íará akademie I. tídy

(6. t.), 1 tajemník konsistoe, 8 p. superior 11. tídy, 1 fará aka-

demie II. t. (7. t.), 1 druhý p. tajemník p. konsist., 15 p. nadkurát,

5 professor I. t. (8. t.), 79 p. kurát, 22 professor II. t. (9. t.).

— Pro eckokatolíky 2 polní arciknží (7. hodn. t.), 2 p. nad-

kuráti (8. t.), 1 tajemník polní konsistoe a 10 p. kurát (9. t.). —
Pro eckovýchodní vyznání 2 p. arciknží (7. tída), 1 p.

nadkurát, 1 duchovní professor I. t. (8. t.), 9 p. kurátv a 1 prof.

II. t. (9. t.). — Pro protestanty 2 polní senioi (7. t.), 1 p. nad-

kurát a 1 professor I, tídy (8. t.), 7 p. kurátv a 1 professor

II. t. (9. t.). — Pro mohamedány 1 vojenský mufti II. t. (8. t.)

a 4 vojenští imamové (9. t.).

*

Lid býval pi bohoslužbách v pravoslavných chrámech
nmým, neinným divákem, — nanejvýše se žehnal a líbal

obrazy nebo se klanl. Toho si všimli mnozí sektai a zavedli pi svých

bohoslužbách zpv lidu, který po té odpadal od pravoslavné církve,

kde si nemohl ani zazpívati. Nyní konen poznaly pravoslavné kruhy

tento nedostatek pi svých bohoslužbách i hledí zavádti spolený zpv
v kostelech. „Cerk. Vstník" v . 33. uvádí, že již v prvních
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stoletích Úastnil se lid spolen s duchovními v bohoslužebném zpvu.
Také na Eusi kdysi lid zpívával v kostelech, pozdji však prostý zpv
lidu ustoupil umlému zpvu, k nmuž se užívalo zpvák, zvlášt

k tomu cviených, Prostým zpvem lidu církev pohrdla a nyní se

k nmu vrací, vidouc, že zpvem tím zatemnlý lid nabude aspo n-
jakých pojmuv o náboženských pravdách. Pipomínka i pro náš „chorál" !

V „Cerkovné Pravd" Malcevov prof. Zaozerskij zastává

se názoru, že církevního snmu, na který se v Rusku dlouho pipra-

vují, mají se úastniti nejen biskupové, nýbrž i knžstvo
a laici. Zástupcové lidu zasedají nyní ve správ místní i státní, ve

sborech zákonodárných, a proto také církev mla by se zbaviti

uzaveného byrokratického charakteru správy. Církevní zákony nemá
diktovati pouze hierarchie, aniž by slyšela hlasy úd církve, kteí

vlastn nejsou poddaní její, nýbrž jen mají býti jí pasení, spravováni

podle zákon, jež se dávají v dohod s údy církve, práv tak, jako

car uznal za hodno k zákonodárné práci povolati své poddané.

Jen takový snm je zástupcem celé církve, jako byly nejstarší snmy
církevní od dob apoštolských, kde lid s pastýi svými scházel se v církev

nebo v „sobor" (snm).

Sv. Synod podal nový návrh zákona o rozluce manželské,
podle nhož vyšetení facta, které se pedkládá jako dvod rozluky,

má býti sveno soudu svtskému. Liberální listy pály by si, aby

dvody k rozluce byly rozmnoženy, zstaly však v novém návrhu

tytéž, totiž : cizoložství jednoho z manžel, neschopnost k manželskému
obcování, nezvstná pítomnost jednoho z manžel, soudní zbavení

všech práv na majetek, a konen dopustil-li se jeden z manžel
vraždy a vypovzen na Sibi. Liberáli ekali, že poet dvod k roz-

luce bude rozmnožen a rozluka usnadnna, — nyní jsou nespokojeni.

Zvláštní jest, že i církevní asopisy snaží se uvolniti nerozluitelnost

manželství. Ukazují na to. že kanonická praxe, pipouštjící rozluku,

jest v odporu s dogmatickou myšlenkou, podle níž nerozlunost man-

želství je vlastnost svátosti, následek milosti svátostné, tak že manželství

mlo by býti absolutn nerozluno. Církevní moc svj^m ustanovením

nemže zniiti úinku milosti svátostné, — úinku milosti svátostné

neznií ani zloin manžel, cizoložství. A pece církev pravoslavná uznala

cizoložství za dvod k rozlouení manželství. Tento odpor v zákono-

dárství o rozluce snaží se odstraniti prof. N. Myšcyn v knize „K voprosu

o principach brakorazvodnago cerkovnago zakonodatelstva" návrhem,

aby se církev vzdala názoru, jako by nerozluitelnost manželství byla

úinkem milosti svátostné. Na nerozluitelnost manželství má se spíše

pohlížeti jako na mravní požadavek, jako na mravní ideál, závazný

pro kesana, ne však jako na úinek milosti. Pi takovém pojmu

manželství sice nemá. ale mže býti rozloueno, rozvod

jest myslitelný a pípustný pro lidskou slabost. Prof. Myšcyn dokazuje,

že takové pojímání zásady nerozluitelnosti manželství jako mravního

zákona nachází také církevno-historické ospravedlnní na p. v 8.

pravidle snmu neocaesarejského, v 98. prav. snmu truUanského, a že
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také staí spisovatelé pojímají nerozluitelnost manželství ethicky.

Církevní zákonodárství o rozvode nebylo nehybným, mnilo se a pohlí-

želo na rozluku nezávisle od otázky o manželství jako svátosti. Jestliže

tedy nerozluénost manželství nestojí ve spojení se svátostí, otázka o roz-

luce nedotýká se dogmatické stránky a pechází v obor kesanské
ethiky, jejíž požadavky nemají dogmatické nehybnosti . . . Jestliže

církev nalezne možnost zmírniti písnost zákonodárství o rozluce, nepo-

ruší tím církevní zásady . . . Ponvadž s názory tmi souhlasí kruhy

duchovních akademií ruských, lze míti za to, že církev pravoslavná

ješt více zmírní svou praxi v rozlukách manželských a uzná ješt více

dvod pro rozluku, ímž nerozluitelnost manželská ješt více se uvolní.
*

O zemelém kard. Vives y Tuto a jeho úasti v protimoder-

nistických projevech ímských vedeny v novinách spory i po smrtí

jeho. Papež sám ve veejné promluvé i písemn ohradil se proti po-

vstem o nadvlád dvou neb tí kardinál ve Vatikáne; že však jsou

jeho rádci a v úedních projevech mají vtší nebo menší úast, rozumí

se samo sebou, nebo na to jsou. U kard. Vives y Tuto pak vbec
uznává se hluboká uenost bohovdná, tak že osobními vlastnostmi

i úadem byL ve vcech dogmatických rádcem povolaným, tebas ne

všechny projevy, které pedevším jižní pomry mly na mysli, hodily

se také na pomry naše. Píinou smrti nebyla paralysa, jak se psalo,

nýbrž následky vnitní operace (slepého steva).

íf-

V moravských novinách uveejovány dopisy posledního Suši-

lovcft Ign. Wurma proti klerikálnímu smru v politice. Jen širší

veejnosti snad nebylo díve známo, že Wurm nesouhlasí se stranou

katolicko-národní a že proti ní také v novinách psával. Z osobních

styk s ním každý, kdo chtél poslouchati, mohl zvdti, co ony do-

pisy obsahuji ; tajemství to nebylo. VV. byl nepítelem feudalismu a

šlechtického vedení naší politiky, zvlášt na neb. hr. Egberta Belcrediho

ml spadýno. V jeho pojetí zápas mezi Gerraánstyem a Slovanstvem

bylo leccos dvtipného ale také mnoho naivního. Rímsko-nmecké cí-

saství dle nho zavinilo svou hrabivostí a panovaností rozluku církve

východní a západní, zneužívalo katolictví k porob národ („Drang
nach Osten"), šíilo propast mezi tídami obyatelstva, šlechta urvala

nejlepší církevní obroí pro sebe — všechno to je skoro pravda, ale

není pravda, že východ naproti tomu byl demokratický. W. žil až na

konec ve snu, jenž u jiných trval jen krátko, pivezeném okružníkem
„Grrande munus" Leona XIII a inností Bartoliniho, „il cardinale slávo",

snu o slovanštjším proudu v Církvi, o unii atd. W. poítal jen s ideami,

které, jak známo, bez moci jsou bez moci ; tak je to s unií, která zá-

visí jedin na mocném pokynu bauškov, tak je to s politikou bez

šlechty na „Velké Morav", jež dle W. byla vystídána Rakouskem.
Demokratismus vidl W. i v oné unijní snaze Leona XIII ;

rád to

znázoroval kolmou polohou prst (vedle sebe
;

proti feudalismu, prsty

ve vodorovné poloze nad sebou). Sušilovci byli vesms demokraty —
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V ideovém i hmotném významu ; zdali pozdjší spojení se šlechtou naší

vci prosplo neprosplo, o tom mže býti spor — zásadn šlechtu

ze spojenectví vyluovati nemá smyslu, dokud vci jsou, jak jsou. Na
skutené provozování nábožensko-národní politiky názory Wurmovy ne-

staily. Byly to snad pkné konstrukce, ale djinami jen z ásti pode-

pené a pro nynjší pomry píliš fantastické; to již nebyl ani neplodný

historismus, jemuž dáváme tolik viny za své neúspchy. Pro by tedy

Wurm byl tak silnou instancí proticírkevní, není vru jasno.

*

Poet Ostwaldových monistv udává se od nich na 7000
v 45 místních skupinách. „Kláštery' jejich dle § 2, stanov mají za

úel „pojistiti hospodáskou existenci lenv na družstevním základ"
;

nic víc, a proto již nemají se nazývati kláštery, nýbrž pouze osadami.

Monismus sám dle novjšího výnosu O. má na dále znamenati ne, jak
dosud, vyvozováni všech jev z jednoho principu, nýbrž praktické vy-

pracování jednotné životní a vývojové tendence. Ostwaldova „nedlní
kázání" však už se pejídají; je prý to mlký tlach. O. „Annalen der

Naturphilosophie" budou dále vycházeti pod názvem „A. d. Nátur- und
Kulturphilosophie" ; do redakce pistoupil prof. R. Goldscheid pro

sociologii.
*

U píležitosti „národní pouti" francouzské do Lurd zaznamená-
vají asopisy 26 uzdravení, která byla konstatována ve zvláštní kancelái
„bureau des constatations". Z nich bylo 14 zvláš nápadných. Pvodcem
zmínných poutí byl generál Assumptionist Picard. Dne 21. ervence
r. 1873 pivedl první procesí ze všech konin Francie do Lurd chtje
eliti vydanému heslu o „soukromém náboženství". Waldeck-Rousseau
pohnal „velikého mnicha" ped soud a vypovdl ho ze zeoj. Picard

zemel v ím r. 1903.

Nedávno byl prohlášen v ím dekret kongr. ritv o Bernadett
Soubirousové, jíž piknut název „venerabilis". Hlavn tu pracuje

kard. Ferrata, jenž byl pedním initelem i v beatifikaním procesu

bl. Jeanny Arc.
Povstný Clémenceau v loské nemoci dal se dopraviti do

nemocnice katolických jeptišek; za to po celý kvten dal jim zdobiti

mariánský oltá kvtinami. Stoupenci klášterních ošetovatelek použili

takové poloviatosti a nalepili plakáty se jmény proticírkevních pe-
dák, kteí sebe neb rodiny své dali od jeptišek ošetovati, jako

Waldeck-Rousseau, Etienne, Gauthier, Combes, Bourgeois, Jaurs atd.

Zprávy, že vláda francouzská hledá sblížení s ímem za

úelem zmny rozlukového zákona, vyvrací veejn Barthou ; ani

3 té ani 8 oné strany nic takového nepodniknuto. Ale pes to opakují

se zprávy, že min. Barthou a zvlášt Pichon sblížení hledali.

Francouzský pedseda Poincaré na dozorích cestách byl na
hostin, jež mu msto Guéret uchystalo v kapli eholnic nedávno
vypuzených, týž, jenž nedlouho ped tím, jsa kdesi duchovním pi
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Úední píležitosti vyzván, aby vstoupil do kaple, odsekl: Do té putyky
nepjdu. Noblesse oblige

!

Sedmdesátiletý známý hvzdá Flammarion, jehož t. z. popu-
lární spisy vyznaují se velice smlou fantastikou, vydal pedloni své

-životopisné i filosofické prý vzpomínky. V 18 letech odpadl od ke-
sanství, ve dvacátém roce zabedl do spiritismu, z nhož se už ne-

•dostal ; co to znamená pro vdeckou soudnost, neteba doliovati. Fl.

'popírá základy náboženství kesanského, píše o nich s naivností, jež

íby byla smšná, kdyby nebyla tak smutná. Nejsilnjší trumf jeho, po
aim zhusta opakovaný, jest, že kesanství zbudováno na domnnce
.geocentrické, a proto s ní také padá ono i jeho nauky o nanebevstou-

pení, o nebi, o pekle a oistci
;
jakoby kesanství pednášelo njakou

topografii své duchovní a duchové íše I

Nehody aviatik (zejména pluk. Cody a spol. Evanse v srpnu)

vyvolaly v protikatolických listech poznámku, že prý tento moderní
sheroismus umožnn byl tím, že vda odstranila náboženské
•strašáky, a proto lidé nebojí se smrti. Naproti tomu je zajímavo,

jak mnozí z nejodvážnjších aviatik byli a jsou vícími kesany.
-„Revue pratique Apologétique" uvádí jména: Santos Damont, Latham,
Blériot, Lieut. de Caumont, Lien Bague, Lieut. Princeteau, Cap Paul
<d'Echeman a j. M. Blériot chodí pravideln na mši sv. Por. de Caumont,
jehož smrt jest v erstvé pamti, pravil jednomu ze známých: „Pamatuj
si, kdybych spadl, zavolej naped knze!" Por. Bague, jenž vyletl
nad moe a zstal nezvstným, dlával kíž než vystoupil do vzduchu.
A nejmladší a nejslavnjší z francouzských aviatik, Brindejonc des

MoulinaiSj dal si svj stroj slavnostn posvtit.

Ani odvodnní, že prý lidé nynjší nebojí se smrti, není pravdivé.

Práv naopak, zbablost vi smrti jest vtší než bývala kdy za stedo-
vku. Práv tehdy cenn pozemsky život lidský zas až píliš málo,

jak vlastní, tak cizí ; odtud ta skrovná pée o tlesné zdraví, o zdra-

votní zaízeni, jež nám pipadá nedbalostí, odtud ono plýtvání životy

v soudnictví, ve válkách. Dnes naproti tomu panuje pemrštná zdra-

votní zkostlivost a vylhaná humanita. Ani asté samovraždy nejsou

:anámkou nebojácnosti, nýbrž naopak zbablosti.

*

Stého výroí narozenin Richarda Wagnera použily také kine-
matografy pedvádjíce výjevy z jeho života. Na jednom filmu zobra-
:aeno vyhnání Wagnera z Mnichova r. 1865. Pedvedeni tam Jesuité

v erných talárech s ervenými (!) pásy, a obecenstvu se vysvtluje, že

^Jesuité a ministi rozšiovali klepy o Wagnerovi a znemožnili mu život

v Mnichov z pomsty, že nechtl jim po vli nakloniti krále Ludvíka
(jenž mu byl velmi pízniv) jejich finanním plánm". Jisto je, že ná-
l)oženské kruhy mnichovské nepály si, aby král, tehdy ani ne dvacíti-

latý, dospíval pod vlivem Wagnera, žáka Schopenhauerova, Avšak ne-
l ani k tomu, že všichni ultramontáni pedstavováni jsou jako

Hlídka. 52
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zakuklení Jesuité, ono vysvtlení je stiženo, aby se líbilo protestantskýnor

pedsudkDQ. V té dobé Jesuité nemli v Mnichov tak rozhodujícíbo^

vlivu, a vypuzení Wagnerovo nebjlo jejich dílem. Wagner urazil ve-

ejné mínní, kterému musil povoliti. „A.ni král," praví Wagnerv
životopisec Finck, „nebyl s to, aby zastavil zuivost anti-wagnerian.

Všecko bylo proti Wagnerovi — poUtika, náboženství, spolenost, hudba^

a tyto vlivy pracoval svorné k tomu, aby Wagner byl z msta vyhnán."-

Není ani divu, že veejné mínní bylo poboueno. Vyjma n-
kolik dvrných pátel, nikdo nepovažoval tehdy Wagnera za genia.

O králi pak, který pozdji sešílel a sešel sebevraždou, promarniv ohroa)né

sumy na nesmysln nádherné stavby, bylo již tehdy známo, že se dává.

snadno strhnouti citem. Wagnerv veejný život protivil se obvyklým
spoleenským formám, jeho názory byly protináboženské, šat a chováni

výstední. Rád ^irý chodíval v atlasových kalhotách a kabát, lemo-

vaných perlami. Ka to ml kolem 5O0O marek roního dchoda. Jednou

psal Lisztovi : „Spíše bych dovedl za 6 msíc 60.000 frankv utratit

než vydlat" ; a piznává se, že je „vtší mrha a marnotratník, než.

Sardanapal a všichni ti staí císaové dohromady". Nikdo asi nebude

míti za zlé, že královi rádcové, a už to byli státní ministi i Jesuité-

nebo ultramontáni, nepovažovali Wagnera za vhodného spoleníka pro

blouznivého jinocha. Mli tam tch zteštných kousk panovnických

(Lola Montez atd.) už víc než dost!

*

Litomický biskup podal veejný protest k vlád pro hanlivou
pednášku eského superintendenta na protestantské spolkové^

schzi ve Warnsdorf proti katolictví, jež prý je sms pravdy a lži

atd. Pan superintendent míní, že lépe odpadnouti od kesinství než

býti katolíkem 1 Protestanti to beztoho šmahem dlají, na je ješt&

pobízeti. A co potom se superintendenty?

Hudba kolínského Sokola zbavena sokolství, protože hrála
o katolickém sjezde, a bývalý kapelník Kmoch hrával i pi
slavnostech ist církevních.
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Udecks a umlechý.

Nápis na Konstantinov labarum, pod nímž na most
Milvijském zvítzil nad Maxontiem, nebyl prý „in hoc signo vinces",

nebo na souasných skoro penízích Konstantia, syna Konstantinova
te se: „Hoc signo victor eris"; onen nápis je prý pozdjší.

*

Sjezd nmeckých p ír odoz pytc v a léka , konal se

minulého msíce ve Vídni; z ech pednášel prof. Stoklasa, nkolik
židovských kapacit scházelo.

Z fysiky uvádno, že ani Newtonv zákon tíže ani Clausiv
o entropii (rozptylování energie) nemají obecné platnosti; prplavy na
Marsu pod novými refraktory zmizely, byl to jen optický klam. Na
základ nové atomistiky, dle níž jest atom celým svtem kroužících

tlísek, luba se pokouší zbudovati molekuly bílkovin ; umlá tíslovina

není prý nemožná.

V rostlinopise poukázáno znova na zásluhy Mendlovy.
V biologii dokazoval prof. Steinbach, že vzájemným pesazením

mužských a ženských zárodkových žláz mní se pohlavní ráz živoicha.

V lékaství projednáván spor v názorech o vzniku volete —
z vody i z nákazy ? — o léení šedého zákalu požíváním roztokv
ergotinových, Dr. Svoboda hájil pythagorskou nauku o sedmiletých

obdobích lidského života, poukázáno na nebezpeí a na pepjaté na-

dje v léivost radia, na silnjší jeho psobnost než má mesothorium.
Dr Schiiler pednášel o laciné náhrad radia, uhelném prášku rade-
m ani tu, jehož 10 g. rovná se asi 250 tisícinám radia. Proti dosavad-
nímu zvyku tchto sjezd, odmítati rozpravy o zjevech telepathických,

tentokrát o nich jednáno.

Otázka o pvodu života byla pedmtem jedné z posledních

rozprav na sjezdu „British Association" v Birminghamu. Zoologové,
fysiologové i botanikové dokazovali hojnou úastí svj zájem na tomto
pedmtu. Prof. Moore v pednášce plné odborných názv referoval

o pokusech, jimiž, jak myslil, se dosplo k prvnímu organickému
stupni ve vývoji života. Následující diskurse nevypadla pro nj píz-
niv. Sir Oliver Lodge vytknul, že hmota potentieln životná není

ješt poátkem života, nýbrž prost hmotou, která by mohla býti

sídlem života. Život sám pak že jest vyššího ádu a vymyká se našemu
poznání jako mnoho jiného ve vesmíru. Professor Armstrong mluv
se stanoviska chemického vyslovil se ješt rozhodnji. Nemže prý
pidati se k názoru Sir E, Schiifera, že by kdy bylo možno ustrojiti

živoucí látku. Dominantou ei prof. Moorea prý je „colloid," to je

nyní okídlené slovo mezi fysiology, jako díve mli jiná; ale takové
okídlená slova jsou jen k tomu dobrá, aby zakrývala nevdomost;
dle jeho názoru „colloid" problémem života nehne. Na konec promluvil

52*
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prof. Hartog, a docela zeteln. Vdeckým klamem (bluff) nazval

tvrzení, že biologové jsou zajedno v názoru, že život jest pouze útva-

rem chemických a fysických reakcí, jejž možno ustrojiti v laboratoi.

Mezi mistry vdy v této vci neexistuje žádný consensus; ba práv
nejvážnjší staví se proti píliš optimistickým vývodm, kter^^^mi je

byl ped rokem astoval Sir Edward Schaer. S povdkem konstatuje,

že debata byla takka ozvnou inauguraní ei Sir Olivera Lodge,

ve které varoval, aby vda nereklamovala pro sebe autority ve vcech,

které jsou mimo lidské poznání.

*

Pro výzkum horních vrstev vzduchových v krajích

arktických utvoilo se mezinárodní komité, jehož pedsedou jest pro.

Rykaev, tajemníkem pro. Hergesell, leny kapitán Amundsen, kap.

Ryder a pro. Stupart. Dle prozatímního programu zízeny budou vý-

zkumné stanice na Nové Zemi, v sev.-vých. Sibii, na Spitzberkách,

v sev. Norsku, v Jakutsku, Verchojansku, na Island, Gronlandu (2),

na sev. Labradoru, na Zemi Františka Josefa (Payerova výprava od-

jela 10. srpna), na sev.-záp. Aljašce (zídí ihtav Carnegiev). Stanice

zahájí innost pokud možno v lét 1914, kdy také Amundsen vypraví

se znova do arktických krajin. Jak oznámil prof. Hergesell, bude N-
mecko vydržovati svou vdeckou stanici na Spitzberkách nejmén
ješt ti roky.

Na žádost jedné humanitní spolenosti belgické sebrala missijní

stanice Kwango statistické údaje o úmrtnosti ernošských dtí
na Dolním Kongu. Záznamy tyto, které jako výsledek šestileté práce

uveejnil nyní P. Greggio S. J., nevští nic dobrého pro budoucnost

Afriky. Akoli do záznam pojaty jen rodiny zdravé a žijící v dobrých

pomrech pracovních, poet porodu jest malý, úmrtnost dtí pak až

29%. Pjde- li to tak dál, ernoši vymou úpln, jako vyhynuli amerití

Indiáni dechem evropské civilisace. LJ^^eden také mezi píinami velké

úmrtnosti dtí vedle malarie a tžké práce, kterou jsou matky pe-
tíženy, náhlý pevrat (bouleversement trop rapide) domácích zvykv
a mrav, zavedený stykem s blochy.

•»

Francouzská akademie vd zvolila za zemelého uence Ciilleteta

svým lenem professora Ondeje Blondela, jenž vyniknul studiem

elektrických vln, resonance, synchronních motor, fotometrie a p. Po-
zoruhodné je, že prof. Blondel již 10 let jest nemocí pipoután na lžko,
a žáci jeho s assistenty sestrojují pístroje jím vynalézané, z nichž

pedním jest oscillograf na pozorování a fotografování elektrických vln.

*

Nauné slovníky v dosavadní knižní form stávají se inten-

sivní a mnohostrannou prácí vdeckou ím dál tím více absurdními,

zvlášt ty, u kterých ne!z3 dostati koupit jednotlivých sešit, ba ani

díl, jako na, p. u francouzského Dictionnaire de theologie catholique.
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V Americe vydala proto jedna nakladatelská firma encyklopaeii,
v níž jednotlivé archy dají se vyjmout a nahradit novými, které
firma dodává. Nejnovji vyskytl se i v Nmecku návrh, sestaviti

všeobecnou encyklopaedii dle zpsobu lístkového katalogu, ímž by se

stala pohyblivjší a mohla býti udržována stále „na výši doby." Odbor-
níci by nemusili kupovati celý slovník, nýbrž jen píslušnou sekci.

*

Automatická knihkupectví zavádí firma Fil. Reclama ml.

vydavatelé také u nás znan rozšíené „universální knihovny" ve
známých žlutých, hust tištných sešitkách. Dodává do kaváren, re-

staurací, nádraží, vestibulu divadel atd. automaty v podob malé za-

sklené výkladní skín, v níž je stále vyloženo 12 rozmanitých sva-

zek této sbírky. Každý syazeek jest opaten páskou, na níž zetelným
písmem jest pokud možno nejstrunji naznaen obsah dílka a pípadní
charakteristika jeho spisovatele. Ze dvanácti knih možno si vybrati

kteroukoli. Po koupi odpadne všech 12 vyložených svazekv a objeví

se dvanáctka nová, což se mže opakovati sedmkrát až osmkrát. Celkem
tedy jest pohotov výbr 84—96 knížek, z nichž ovšem pokaždé na-
jednou jest vidti jen 12.

K tomuto vnjšímu šíení Reklamový knihovny pojí se zárove
jakýsi druh závod, spojených s výhrami. Do každého svazeku totiž

jest vložen lístek, na nmž se tená vyzývá, aby o knize, až si ji

pete, podal nkolika vtami svj úsudek nebo kratice vypracoval
její obsah a podal svj elaborát nakladatelství. Za nejlepší zásilky

uruje nakladatel msín po 50 knižních odmnách v cen 2—50 m.
O výsledku dlužno ovšem z velké ásti pochybovati, ale úmysl jest

jist dobrý: navádti tenáe, aby etli pozornji a úelnji, než se

obyejn dje, a aby odvykali povrchnosti a letnému shltání knihy.

Firma Reclamova zakoupila si patent na automat a stroj je za-

ízen jenom na její „universální knihovnu". Ale nepochybn dojde
brzy k automatm i na jiné knihy a snad i rozmanitého formátu,

*

Dkladný pevrat svtového djepisu hlásá jakýsi E. Betha
v díle Die Erde und uusere Ahnen, kde praví, že chudák Diviš v leto-

pote zmýlil se ne o 3— 7, nýbrž asi 6 7000 let. Dosud jsme neumli
pírodních jev správn vykládati ani starých knih správn ísti. Všeho
djstva pozemního píinou jsou hvzdy. Dv slunce a dva msíce roz-

hodují o jitru naší zem, djinv od Noaha jsou jejím polednem. Velikáni
djin, jako Odin, Budha, Mojžíš atd. niají mnoho jmen, protože je

mnoho jazyk. Biblický Jerusalem nebyl v Palestin, nýbrž na úpatí

Harcu, „Jovdaios" N. Zák. není žid, nýbrž Jot = obr = íman, a ti

ukižovali Krista. Makabeovci byli v Modeno a Parm, Mojžíš, syn
Lotv a manželky Abrahamovy, vedl lid ne na východ, nýbrž na
severozápad, Hadad-Adonai-Jesus, král syrský, sedmý král kanaanský,
dvakrát ukižován (v Gethsemane a na Golgoto) atd. Germani pochá-

zejí ne z Iránu, nýbrž z Erinu, Irska. Esau-Edom Saul je Herodes I,
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Tiberius; Jakob-David Zacharias, Herodes II, Gaius Caligula; dcera
Jakoba-Davida Dina-Maria a Sebulon-Sicbem rodie Kriatovi. — A
knihy takové se také vydávají 1

V podzemních místnostech „Národní hudební akademie" v Paíži
konala se za úasti vznešené spolenosti nezvyklá slavnost „poheb
hlas v". Ukládány totiž poklady „musea hlas" — desky gramofonové,
jichž úkolem bude seznámiti budoucí pokolení s tvrími talenty v hudbé
a zpéva dvacátého století. Desky peliv isolovány ve zvláštních skle-

nných krabicích, ovinutých pergamenem, a jako opravdové mumie
pevn zabaleny a pak zapeetny. Všechny ty „rakv^e hlas" uloženy

v urnách, kde budou odpoívati až do té chvíle, kdy budoucí pokolení

probudí je znovu k životu zvuku. Na pochovaných deskách gramo-
fonových zvnny hlasy: Carusa, Šalapina, Titta-Rufa a nkolik úfcvorú

houslových Eugenia Ysayea. Tak zachrauje gramofon díla umní p-
veckého a hudebního, jako kinematograf vj^kony umní hereckého,

*

Stanislav Przybyszewski vydal druhou ást svého románu
„Mocny czíoviek". Nazval ji „Wyzwolenie" a má za ní následovati

ješt tetí — „Swiety gaj." lovku pi etb mimodk napadá otázka,

stojí-li opravdu za to, psáti ti veli^ké romány o takovém zloinci, jako

jo tento „silný lovk" Bielecki. Eada zloin jím spáchaných a v ro-

mán obšírn Uzených táhne se do nekonena: svému píteli, nadanému
souchotináskému básníku Górskému dodal jedu a když tento ho po-

užil, ukradl mu jeho rukopisy, vydal je jako své vlastní práce a dobyl

si jimi znané slávy i jmní. Jedinou svdkyni, svou milenku, aby
neprozradila tajemství, utopil, K tomu pistupují zloiny nové : založení

ohn, falešné podpisy na smnkách, úmyslné uspíšení smrti babiky,
vražedný souboj atd. A pi tom všem má „hrdina" ješt tolik cynismu,

že sám sebe jako pravý „nadlovk" pímo zbožuje.
V Krakov i v jiných polských mstech chystají se v msíci

íjnu slavnosti na památku sté ronice smrti a stopadesáté ronice na-

rozenin knížete Josefa Poniatowského. Tento slavný šlechtic

polský stál pi Napoleonu a za zízeného velkoknížectví varšavského

byl ministrem vojenství. Pi vpádu Napoleonov do Ruska sebral pro

nho polské národní vojsko a po nezdaru nových 13.000 Polák jako

maršál francouzský. V bitv u Lipika r. 1813 padl, kryje újtup Fran-

couz, — Ve Lvov bade uspoádána výstava památek na knížete

Jos. Poniatowského. V Poznani pak vyšlo k jubileu skvostné illustro-

vané vydání jeho životopisu z péra univ, pro. Dra Simona Askenaczyho

p. t, „Ksiaže Józef Poniatowski".

Maxim Gorkij, k nmuž dávno ochladlo ruské obecenstvo,

jehož byl po delší dobu modlou, aby znova upoutal pozornost bývalých

svých ctitel, chce se státi editelem divadelní spolenosti, která by
s repetoirem z kus L. Tolstého, Gogola i samého Gorkého objela

Rusko i hlavní msta západní Evropy, G. jest však vážn nemocen.
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Syn hr. Lva Tolatého, J. L. Tolstoj, odjel do Ameriky, aby se

«mlnvil s americkými nakladateli, chtjícími získati právo na vydáni

Jeho vzpomínek o L. Tolstém. Vydavatelé nabízejí mu 30.000

Tubi. Vzpomínky vyjdou zárove v Nmecku, Francii a Japonsku.

Proslulý romanopisec, kritik, filosof ruský P. D. Boborykin
|est i v pokroilém vku (jest mu 77 let) velice inný. Krom k tisku

pipravených dvou novell a povídky dokonuje korrekturu obšírné

•práce „O román", jež ješt na podzim vyjde.

Kdysi v nouzi postavený soudní referent Leonid Andrejev.
pozdji proslul svými povídkami a dramaty, za které dal si platiti

pknými obnosy, a žije nyní v nádherné ville ná finském behu moském.
Dovedl stádati, vyhovuje hrubému vkusu tenástva, jež vlastn

vodil za nos, podávaje mu vci, jimž tenástvo, a patrn ani on

sám nerozuml, a nyní z nahromadných kapitál pohodln žije. Nadšení

Rus pro jeho spisy ovšem už zmizelo, ale spisovatel už dosáhl svého.

U nás ješt ctitelé jeho nevystízlivli a o závod ho pekládají.

Práv letos vycházejí sebrané spisy L. Andrejeva jako pí-

loha „Nivy", asopisu v rodinách ruských nejrozšíenjšího. Pi té

píležitosti Cerkovnyj Vstník poukazuje na spisy L. Andrejeva,

proniknuté atheismem, pochmurným zoufalstvím, a hrozným rouhastvím.

Andrejev nejen nemá víry, ale ani ideál, unáší však silou vyobrazení

všeho nejnižšího, nejšpinavjšího. „Myslím, praví P. Nikolskij, „že

každý spis L. Andrejeva zahubil sta mladých duší, jež ukázaly se bez-

silnými proti jeho nemilosrdné umrtvující analyse. Na nm leží hrozný

hích . . .", zkáza mladých lidí.

Od 1. ledna 1913 ve Lvov vydává rusínská mládež „spoleenský

a literami žurnál" s názvem „Novaja žizu". Mladíci ti, vychovaní

socialistickými theoriemi a utopiemi a etbou revoluních spis, jsou

prosáklí nevrou a nepátelstvím k církvi i chtjí lid „zbaviti pedsudk,
jež mu vštípila církev, i dogmatických idol." V provolání mladíci

sami charakterisují sebe jako „zklamané lidi, již zahánjí nudu života

pitím, kartami a ženskými." A taková mravn umírající mládež chce

vychovávati ubohý rusínský lid.

*

Úpadek Machara jako prosaisty musí konstatovati i Karel

Seziraa v „Lumíru" v lánku o knize feuilleton spisovatelových

^eským životem". „Dnes nutno íci, že se v ní stíny rozestely tak

neblaze, že je takka požadavkem šetrnosti k básníku, vnovati pítom-

né jeho knize jenom strunou zmínku. Machar tady vrhá eholerické

projevy do ruchu a tísn dne; žel, bez obzíravjšího hlediska pro

rozmry vcí vedlejších, beze smyslu pro dležitost života a lenitost

'kultury. Ironik pracuje v této knize po vtšin karikaturou, ne lepší,

ne horší, než jaké vídáme v našich satirických illustracích, jichž úro-

ve, jak známo, není valná . . . Chybí jí ona zvláštní, strhující pravdivost

karikatury umlecké, která sice skresluje a jednostrann vypíná, do

krajnosti vyhánjíc uritý rys objektu, aniž však porušovala distance,

.aniž urážela trivialností pojetí a trapnou lácí prostedk. . . S jistou
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sebevražednou rozkoší snaží se Machar udržeti zápas hezky nízko pi)
zemi. Lomozné pranýování, groteskní anathemata, sofístická dialektika
a kde selžou sofismata, pijde ke cti teba prostá suada, polemik*
jdoucí už jen za slamným vncem posledního slova."

*

Nový pražský divadelní asopis „Scéna" vyslovuje se oste-
proti „divadlu v pírod." Na pípad „Jana Výravy" provozo-
vaného v Šárce dokazuje, že divadlo se nemže nikdy slouiti s pí-
rodou. Podobné pokusy, které byly kdysi uinny ve Francii, v Nmecko
a jinde, dávno skonily úplný^m nezdarem a provozování her ve volné-

pírod již zaniklo až na nkteré výjimky, které ovšem zstávají
vážnou kritikou nepovšimnuty. Divadlo v pírod jest tedy mílovým
krokem nazpátek.

„Jan Výrava" nebyl niím jiným než nedlním pouovým obve-
selením Prahy. V nepirozen provedené scenerii poh^^bovali se herci

V umlých krojích, které stejn nepirozen odrážely se od zelen-
les, jako dekorace. Tylo dramatické figury byly nuceny hromovým-
hlasem vyvolávati svoje nejskrytjší úmysly, city a tajné úsilné debaty,,

jimiž se drama jen hemží. Žel marn, nebo již divák, sedící ve stedu^

hledišt, postehoval jejich slova matn a nesouvisle. V zahrad byli

ukryti ozbrojení sluhové. Všude bylo ticho, ani hlásku neslyšeti,

v tom pišel starý V3-rava a hlasem, který by probudil mrtvého, pe-
mlouval svého syna. aby opustil zámek. Strážci ovšem nieho nesly-

šeli. A takových nepirozeností jest veliké množství. To onen velebený
verismus

!

Sekce londýnských sufražetek, skládající se z nejlepších

místních hereek, zaizuje divadlo, kde budou pedvádny hry psané
ženami nebo projednávající otázky ženské. Za první pedstavení zvo-
lena hra Brieuxova „La femme seule," jejíž peklad byl sven man-
želce dramatického spisovatele Shawa, jedné z nejhorlivjších sufra-

žetek anglických.

V Londýn také povstalo nové umlecké sdružení, jež si vzalo

za úkol poádati pedstavení stedovkých anglických „mo r al i ties",

druh to mystérií. V ele jeho stojí slavný režisér William Poel, jenž
první v Anglii dal heslo k reform divadel a vystavil v tom duchu
adu dramat Marlovea (Doktor Faust), Miltona (>amson Agonistes)

Werbstersa a j.

V poslední dob pojal William Poel zámr provésti jedno z nej-

starších „moralities" (Everymanu) ne již v divadle, nýbrž v kostele.

Obrátil se proto k úadm universitním i k duchovenstvu s prosbou
o protektorát. Dostalo se mu ovšem odmítavé odpovdi. Teprve nyní
podailo se mu získati tak zv. „ethický kostel" v pedmstí londýnském.

Národní divadlo v Brn zaalo letos svou innost již v
srpnu módním ted" „divadlem v pírod". Umlecký zisk není valným

za to snad naplnila se aspoii ponkud pokladna, jež jako všade v dob
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kinematograf povážliv postonává. A ohled na ni bude asi udávati

smr i innosti nového editele p. Ant. Fen cla, jenž má v tom ohledu

dobré zkušenosti ze Smíchova. Rozmnožil herecký sbor nkolika dob-

rými silami, sestavil celkem velice slibný repertoir, jen že dosud málo-

z nho bylo provedeno.

Tak inohra krom Jiráskova „Jana 2ižky" topí se zase

v samých a to ješl podprmrných, nekriticky volených pekladech
zfraniny, po pípad z angliiny. Guirandv „Mazánek" jest docela

vsedni francouzská veselohra, bez vtipu i komiky, za to dosti frivolní,

tak jako ve vyšším stupni hrubá fraška „Naše miminko" vnovaná
nedlnímu odpolednímu obecenstvu. Capusova inohra „Zámecká
paní" a anglická hra Berty Pogeonové „V londýnské mlze''
jsou zase dramaticky málo úinné, rozvleklé a povídavé.
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Ujjchovatelsk^.

Tu a tam konány koncem prázdnin schze o zízení druhé
eské university. Do takové schze v Králové Hradci prof.

Srdínko z pražské university poslal omluvný list, v nmž vyslovQJe

svj podiv, že poslanci „mohli nechati zapadnouti první nejd-
ležitjší požadavek celonárodní do takového zapomenutí"

a že „pro slíbené, avšak neobdržené kanály, melioraoe, lokální dráhy,

telefony atd." zapomnli na to, co jest mnohem dležitjší všeho zmí-

nného. K této poznámce odseklo „Právo lidu" panu professorovi

:

„Možná, že pro specielní poteby universitních professor, ale pro ostatní

píslušníky národa, jichž je pece jenom o hodné více než universitních

professor, je stavba kanálv atd. stejn dležitou jako zízení II.

university eské. Pro mnohé vrstvy národa jsou jmenované vci pímo
otázkou životní. Že toto všechno neví universitní professor Srdínko,

a toto náleží k nejprimitivnjším poznatkm politickým, to by ne-

bylo zrovna nejlepším doporuením pro zízeni 11. university." Trochu
silný tabák, ale zdravý.

V jednom však teba dáti prof. Srdínkovi za pravdu, že totiž

pro požadavek II. university získáme vládu, až ji naši poslanci „budou

upímné ve vtšin chtíti". Jak známo, byla nám již nabízena,

arcif za obt naízení jazykových, která jsme pak ztratili i bez uni-

versitv. Skutek, že jí „poslanci ve vtšin upímn" nechtjí, jest jistý;

není ani tuze hlubokým tajemstvím, pro jí nechtjí oni a pro jí

nechce ani národ „ve vtšin upímn". Ceteris paribus by tento „nej-

primitivnjší poznatek" mohl proniknouti i do jiných uitelských vrstev,

které myslí, že národ je k vli nim a ne ony k vli národu.

*

Nával vystudované mládeže k úadm, aby pod pensí

„mli to jisté", nepestává prese všecky odborné školy a pípravky;
ba neplecha všelijak}^ch kurs ady jejich ještc rozmnožuje.

Staré rozpaky: gymnasium i realka? novými proudy k reálnímu

povolání tíhnoucími neodklizeny; ba pi letoších zápisech pozorovati

spíše zase vtší pitažlivost gymnasia, bezpochyby z píiny práv
uvedené, že odtud slibují si snadnjší pístup k úadm. Ale konen
tímto gradus ad Parnassum není už jen gymnasium samo; i z realek

a dokonce z odborných škol rekrutuje se místo živnostník nepomrn
mnoho úednictva. Nmecký t. z. svobodomyslný poslanec Jesser naíká
v novinách, jak jsou poslanci sužováni podobnými žádostmi o protekci:

„skoro se zdá, že mládež naše stala se zmkilou a citlivstkáskou,

že mén obává se pravdpodobného trvalého proletarisování než pí-
padního ostejšího pokárání mistrova nebo tžké a špinavé runí práce.

Setkáváme se tu s nešastným peceováním knižního vdní, které

se dnes vykikuje za vzdlanost". Nadává prý se všude na zizování
j
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nových stedních škol, jen ta, která ve vlastním msteéku byla nebo

„mla by" býti zízena, jest vyata; ta jest velice potebná. Náprava
jest prý možná jen zmnou smýšlení obyvatelstva, nikoli vládoa nebo

parlamentem; což ovšem není pravda, nebo kdyby mezi poslanci byla

dobrá vle a ne achr s mandáty, nezizovalo by se tolik zbytených
stedních škol.

„Cím žijí a jak smýšlejí žáci v stední škole"
ukazuje Vja. Karpinskij v Novém žurnále dlja všech uve

ejniv odpovdi žák na adu uritých otázek. Karp. poznamenává,

že odpovdi jeho pocházejí od žák vyšších tíd pedních uebných
ústav hlavního msta. Na otázku, jak žáci pohlížejí na náboženst v í,

odpovídali: „Úedn jsem poítán za pravoslavného, ve skuteaoáti

jsem atheistou." „Jsem vyznání pravoslavného, nyní zavrhuji každé

náboženství jako povru." „Vážím si náboženského citu jiných, ale

sám jsem lhostejný k náboženství". „O dvanácti letech b}/l jsem kes*-
nem, na to mnoho jsem pemýšlel o náboženství, a nyní jsematheistoa".

Ke školnímu programu a školnímu z a mst nání, pedmtm,
jež se pednášejí, a k method pednášecí chovají se, mírn
eeno, kriticky. „Absolutní nespokojenost se školním programem," praví

jeden. „Program nevyhovuje nejmenším požadavkm vtšiny žák,"
míní druhý. „Program naší školy jest odporný," piznává se tetí.

„Uebny program vzbuzoval ve mn pocit, podobný tomu, jaký lovk
cítí za moské nemoci." „Pednášky jsou hrozné. Vyuování jen

otupuje mozek, nedává mu pokrmu. Pednášky na dobro pevracejí

pedstavu o vd, ubíjejí každý zájem k ní; 5 hodin denn jsem roz-

tržit poslouchal vychovatele, vle má byla neinná, i prostudovav

nkolik let na gymnasiu, stal jsem se skuten lenochem a roztržitým",

píší jiní „Co je škola vbec a ruská zvlášt?" Na to odpo-

vídají mladicí patnácti až osmnáctiletí: „Ideál školy je zniení školy.

Souasná ruská škola je stroj, jehož všecky síly smují k tomu, aby
ubíjely individualitu a mnily lovka v panáka, v úedníka, v otroka.

Pozornost dítte snaží se všemi silami odtrhnouti od života, od existu-

jících životních kontrastv . . . „K pedstaveným chovají ses úpl-

nou nedvrou. „Vždycky jsem se hrozn obával pedstavených",

napsal jeden. „Ano, bylo by mi dokonce divno, kdybych uvidl v pro-

fessorovi obyejného lovka; vždy jsem v nm cítil nepítele schop-

ného všeho". „Na uitele", odpovídá jiný „pohlížel jsem jako pes

pohlíží na onoho lovka, který ho bije palicí." „Bylo by velikou

chybou," píše tetí „veškeru vinu svalovati na jednotlivé osobnosti.

Vinna je soustava. Jednotlivý vychovatel mže býti i hodným lovkem,
mohou ho milovati a vážiti si ho, a to bývá zídka, pece však platí

zásada: Magister discipulo lupus." O se zajímají? „Mne poutá

živat ve všech projevech svých." „Chtl bych prostudovati celý život!"

„Nenávidíme školu a opovrhujeme i proklínáme ji, píší" studentíci.

Za to jsoi nadšeni sebevzdláním mimo školu, zvlášt v kroužcích.
„V nich jsem se vzdlával, k nim jsem se utíkal, bych zahnal nuiu
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gymnasia. Kroužky byly pro mne jediným svtlým paprskem ve tm
a špín gymnasia." „Jen kroužky dávají rozvoj vdomosti. Jako mimo
škoJu se vychováváme, tak také mimo škola se uíme." „Zdá se mi,
že jen mimoškolnímu zamstnání v kroužcích jsem zavázán za ty

vdomosti, které nyní mám." V kroužcích „studoval jsem sociální

vdy a seznamoval jsem se s programy politických stran." Nedivme
se po tom, když na Rusi už gymnasisté dlají politiku, politikou se

obírají místo toho, aby studovali djiny, poty atd., a bouí se neposlou-
chají-li jich professoi, nedje-li se jim po vli

!

*

Uitelské konference výnosem ministerstva 1872 zavedené
a již dosti dlouho za velikou zbytenost uznané konají se, jak známo,
na útraty zemské. Stálému výboru tchto konferencí však nechtl
moravský zemský výbor za schze jeho dávati náhrady, ale byl
správním soudem tylo dny k tomu odsouzen.

*

Nový msíník Školská Revue ohlašuje nakladatel Jan Liebich
v Praze za redakce prof. Dra F. Lukavského, uitele Cyrilla Merhouta,
prof. Dria B. Nmce a insp. L. Weignera a spolupracovnictví insp.

Fr. Bílého, Dra J. V. Tobolky, min. Dra Fr. Fiedlera, Renaty
Tyršové a j.

*

Pi vychovatelské akademii vídenské zízeno v ervnu vy-
chovatelsko-psychologické laboratorium, jehož editelem
je známý spisovatel Dr. W. Kammel.

*

Jakýsi státní uitel Matthesz napsal v maarském úedním
asopise uitelském „Néptanitok, Lapja": „V státních
školách je pokrok velmi slabý... Dti nemají k vy-
uování ani chuti, ani pozornosti, nebo uiteli nerozu-
mjí." V Uhrách totiž na státní školách obecných podle školského
zákona Apponyiova vyuují se slovenské dti výlun v jazyku ma-
darském a tudíž bez prospchu. Taková státní škola vezme pouze
dítti ze života 6 let, nedá mu však za to nic. Sám nynjší pedseda
ministerský hr. Tisza uznal 1910 ve veejné pednášce, že „Apponyiv
školský zákon je zlý a že jej teba opraviti", a 1911 na snme ekl,
že je to škodlivý nepoádek, když na celém Slovensku není gymnasia,
kde by se vyuovalo slovenštin. Ale nyní na své projevy asi zapomnl
a vyjednávaje s rumunskými biskupy pouze slíbil, že Apponyiv
školský zákon nebude proti Rumunm tak písn vykládán jako dosud.
Zatím poátkem nového školního roku stát uherský zídil nových 227
škol státních a to pro nemaarské národnosti, aby v nich dti byly
madarisovány. Maai sami dostali od vlády jen 15 škol, a jsou
místa, kde maarské dti mají do školy 10— 15 kilometr, — Slováci
však obdrželi 101 školu, kdež 214 státních uitel bude se starati ne
o vzdlání dítek, rýbrž o to, aby dti slovenské za 6 let dovedly své
myšlenky vyjáditi maarsky. Samosprávné církevní školy slovenské
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jsou zrušeny a zízeny školy státní, v nichž se užívá ítanek, kde se

vštpuje dtem maarské vlastenectví tím, že se tu tvrdí, že „habs-
burský rod byl od jakživajen na škodu celým Uhrám'^

*

Nedaleko Kijeva na Rusi otevena byla chlapecká škola
v lese, a podle zpráv novin skupina paedagogv a spoleenských
initel zamýšlí zíditi také díví školu v lese. Factum to ukazuje

na protest proti víc a více vzrstajícím velkomstm s jich nezdravým
fysickým i duchovním okolím. asopis „Podolija" soudí, že to jest

jediná správná cesta, kterou se musí v budoucnosti bráti zaizování

nižších, stedních i vyšších škol — v dáli od mst, na erstvém vzduchu,

uprosted pírody. Tu uitelé mohli by míti své pdy, své hospodáství,

a také chovanci podle sil svých mohli by pomáhati pi školaím hospo-

dáství, jež by vyživovalo chudší, bavilo všecky a pipravovalo k životu

ne bledé, chudokrevné, krtinaté, souchotináské mladíky, nýbrž erve-
nolící chlapíky se silnými svaly, s jasným rozumem, nezkaženým
srdcem a chutí k práci. Jen že z toho budou brzy opt msta

!

V Nmcích mají starosti s výchovem mládeže pro my-
šlenku státní. Všemohoucnost státní, dogma to 19. vku, má ve

20. již mnoho protivník v podvratných živlech, a tm má výchov
mládeže eliti, jak už 1889 Vilém II. si pál. První konference pí-
slušného spolku prozradila obtíže zámru toho. Hlavni jest požadovaná
politická a náboženská nestrannost, tedy bezbarvost; jak jest možná?
Zvlášt nyní, kdy se tolik mluví o výchovné síle uitelovy osobnosti?

V Itálii, ve Francii, ve Spojených Státech se obor tento pstuje již

dlouho, v Rakousku máme v nejvyšších tídách jakousi vlastivda,

z níž i jen theoretické zkoušky prý dopadávají všelijak ; ale to jest

jen vyuování, ne výchov k ádnému vykonávání povinností a práv,

jehož potebí zvlášt nyní, v té záplav novin.

etba novin neprospívá tuze dosplým, neku-li mládeži, ale

stala se nutným zlem i u této. Tu teba probouzeti u ní samostatnou
soudnost, aby jich neetla jako své uebnice

;
proto je dobe, zavádti

s ní hovory o teném a na nesprávnosti upozorovati.

Ale jak to budou na p. uitelé provádti, když sami tolik hano-
pis do novin posílají? Francouzský sjezd anarchist nedávno v Paíži
konaný prohlásil, že v zámrech souhlasí se syndikaiisty, dlnickými
družstvy, jimž vláda nyní pro antimilitarismus kouká více na prsty.

Socialista Ed. Berth píše, že „smrt tohoto monstresního výplodu cho-

robné obrazivosti, který v djinách tak ohromnou úlohu hrál, totiž státu,

je zpeetna. Stát jest mrtevl" Nicmén pokoušejí se anarchisté

o tužší organisaci. Anarchista a organisace! Jen žádný stát!

Ti lidé budou svj dorost jist také tak vychovávati.

Francois Poncet, který procestoval Nmecko, podává úsudek
o mládeži v knížce: Smýšlení nmecké mládeže (Ce que pense
la jeunesse allemande) a srovnává pomry ve Francii. Nmecké ne-

bezpeí bylo ped rokem 1913 a nepomine po nm. Je to prost vý-
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sledek celé politiky Nmecka, která se od tyiceti let nezmnila.
Francouzská tíletá služba neznaí mnoho, neuvdomí-li si celý

národ naprostou nutnost obrany vlasti. Nmecko jest válený stroj,

který by nebudil hrzy ani svou mohutností, jako spíše duchem, jenž

ho ídí. Není to okamžitá nálada té které vlády, ale je to duše národa

celého, lpící na smýšlení, jež jí vtiskl Bismarck. Panovanost, expan-

sivní síla Nmecka, vdomí povýšenosti Nmce nad ostatní národy,

najm Francouze, to tvoí nebezpeí pro celou Evropu a k tomu sm-
uje i celý výchov mládeže. Nmec cítí se píslušníkem národa po

výtce mravného. Morální vzdlání jest hlavní snahou jeho; djiny ná-

rodní, djiny filosofie nmecké, náboženský základ celé povahy oby-

vatelstva podávají o tom dkaz co dost. Výchov mládeže jest písn
veden tmito zásadami, náboženství jest prvním požadavkem ve školách

nejnižších i stedních. V Nmecku jest nemyslitelno, aby se student

prohlásil volným myšlenkáem. Ve Francii snaží se vláda i parlament

již celých osm let postaviti školy na základ bezbožectví a materialismu

ili „volného bádání filosofického". Nmci, navštvující uelišt fran-

couzská, diví se, s jakou lehkomyslností buduje se tam škola skepti-

cismu a rozvratu, kdežto v „íši filosofie" nesmí se ve škole o zásadních

pravdách vbec diskutovati.

Mládež tak písn vychovaná nevzepe se autorit. A to má
zvlášt cenu vzhledem k povinnostem vojenským. V Nmecku zaujímá

dstojník pední místo co do sociálního postavení a dle obecného ná-

zoru plným právem, ježto má hájiti est i statek jiných. Proto jest

ideálem mládeže státi se dstojníkem, jenž jest osobou ctnou i milo-

vanou, dle níž se ídí mnozí i v civilním svém postavení. Sbor dstoj-

nický netvoí však kastu, jak tomu bývalo druhdy, kdy pouze šlechtic

byl pipuštn. Dnes jest pehrada prolomena a živly mšanské hrnou

se na místa ta. Ve Francii pravý opak. Socialistické demokracii jsou

dstojníci „galonnés" (prýmkai), kterýž název jest nejvýš hanlivý.

Protivojenské smyšlení u lidu psobí rozkladn i na vojáky, kteí
z nho vycházejí. Vysoký pojem vojenské cti, jíž „veliká armáda" ped
sto lety vítzila, mizí z ad vojska republiky a proto jest obávanjší

armáda nmecká, teba její vítzství jsou nového data a nesmjí se

miti 8 „božskou epopejí" vojsk Napoleonových. Na universitách n-
meckých jest ukáznnost, student francouzský pstuje socialismus, anti-

militarismus. internacionalismus i anarchismus jako sport a a jakousi

hrdostí. Loyalita studenta nmeckého jest podncována i oddaností

professor k nejvyšší hlav státu. V té vci jeví se konservatismus až

úzkostlivý a pokrok byl by hanbou. V tom smyslu odvtil p. Poncetovi

jistý student: „Kdyby chtli socialisté vládnouti ve snmu, postaí po-

slati tam osm gardových dstojník." Tento odpor elity nmecké proti

revoluním výstelkm jest lekcí pro Francouze. Socialisté nmetí jsou

jinak vlastenci a vážnost, jaké na snmu požívají, zahanbuje „žongléry

a mluvky" v paláci bourbounském, kteí si hrají na zákonodárce.

Akoli Poncet vidí tu Nmecko ve svtle píliš ržovém, pece
ve mnohem má pravdu. Slova jeho o vojenství, tebas nadmíru zdají
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se chváliti Francouzm railitarismus, jsou potud pozoruhodná, pokud
zdrazují sebekáze naproti nevázanosti francouzské.

Francouzi naopak zase vytýkají Nmcm, že oni vlastn jsou

hlavními spotebníky francouzské pornografiky, dovážejíce k sob práv
nejvíce toho zboží nejnižšího druhu, o které by trochu slušnjší Francouz

ani nezavadil. Možno, že v tom nco vzí, ale nesmí se zapomínati, že

ve výrob pornografické mají znaný podíl i pední, tedy zajisté

Ybec tení spisovaté francouzští.

*

Laická škola francouzská stojí moc a pináší malý užitek. Výdaje

na obecné školství vzrostly od r. 1880 o 191%, od r. 1900 o 44%.
Naproti tomu stojí fakt, že obecné (státní) školy navštvuje r. 1910
pouze o 12-8% od r. 1880, o 10% od r. 1900 více žák. Poet Žactva

tedy o nco vzrostl, poet škol však se uzavením klášterních ústav
znan zmenšil. Statistika odvodní pak konstatuje, že poet rekrut,

kteí znají pouze ísti a psáti, úžasn stoupe oproti potu novák
širšího školního vzdlání. V r. 19 12 bylo odvedeno 227.068 jinoch.

Z tch bylo osvobozeno od zkoušky 89.533, dalších 80.735 od návštvy
vojenských škol, 50.8000 (22-50%) pidržováno k návštv, 7859 {3-4.6'' „)

neznalo ani ísti ani psáti. Dle „Tempsu" (24. ledna 1913) bylo však

školní vzdlání onch 50.800 rovno tém nule. Od r. 1880 stoupl

náklad na školy státní nesmírn, tak že r. 1910 se ztrojnásobil a pece
tak' nepatrné výsledky. Nebylo by tomu tak, kdyby uitelé hledli si

více školy než politiky. Ale uitel ve Francii stal se náhoním libe-

rálního bloku pi volbách, prefekti pak využívají písnosti zákona jen

proti volim nevládním, dobrodiní zákona uštdují radikálm a tož

se vykládá zákon školský ve Francii asi tak, jako leckde i u nás.

Tisíce dtí bylo vyhozeno uzavením klášterních škol na ulici a nových

budov pro n není. Práv bylo uzaveno 60 zbývajících škol klášterních.

Pi tom má vláda potíže s antimilitaristy mezi uitelstvem. Jeden ze

štváv instituteur Frossard z la Madeleine u Belfortu byl již od vy-

šetující školní rady propuštn a teprv na základ velmi kompromitu-

jících list psaných o vojsku byl ministrem vyuování suspendován.

Obas proskoí asopisy zpráva o útocích bezvrc na školu ve

Sp an lích. Lid španlský, jenž nepropadl dosud lhostejnosti nábo-

ženské, dovede eliti podobným snahám zednástva. A pece pokrauje
volná myšlenka ve Španlsku, posud zvolna a skryt, ale chystá se

vystoupiti na veejnost. Rychlý postup nelze si jinak vyložiti, le
úelnou propagandou. Asi ped 30 lety byl založen v Madrid skromný
„Ústav pro volný výchov", t. j. vzorná škola volné myšlenky. Heslo

ústavu oznaované na msíních íslech asopisu, který vydává, kotví

v odstranní jakéhokoli vychování náboženského. Volnost, nedotknu-

telnost vdy a tím i neodvislost od jakékoliv autority, vyjma svdomí
uitelovo — to program. Zavedena jest koedukace, methody ofticielní

školy španlské jsou nadobro odstranny, zkrátka škola ta jest úpln
rozdílná od státních škol, což arci nevadí obma správcm ústavu
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(Giner de los Rios a Cossio) býti professory university Jmadritské. Škola

ta však není školou systému Ferrerova. Vede si vážn a chování

mravnímu uitelv i žactva nelze nic vytknouti, zavání puritánskou

strohostí. Poet žactva pesahuje sotva sto, ale po vystoupení ze školy

zstávají všichni v ilém, ano dvrném styku s ústavem. Keditelna

jest každému otevena, žáci i pátelé najdou tam každé chvíle porady

i vážné zábav}^, ano laický veleknz Giner eší i záhady duše a sv-
domí. Studená strohost pipomíná spolenost kalvinskou nebo jistý salon

paížských hugenot, kde byly vypracovány plány útok, program a

zákony smující k odkesfanní Francie.

Dík žákm a píznivcm od ticeti let má škola ta dosti etný
generální štáb ve všech koninách poloostrova, jehož lenové dovedli

se vlouditi i na první místa úad pro veejné vyuování. Tak zmocnili

se pedáci „volného výchovu" editelství t. zv. Pedagogického musea
a vyššího uitelského ústavu v Madrid, Rozdílejí stipendia na cesty

do ciziny, ovládají komisi pro vdecké bádání a prosadili volbu Alta-

miry, íšského inspektora obecného školství, dvrníka Ginerova, který

nemeškal obsaditi význané posice sv3"mi lidmi. Liberální ministi vyuo-
vání neuinili proti tomu nic, ba zdají se jich vlivu podléhati. Tak se

stalo, že volná myšlenka ukázala barvu a její pedáci vidli vhodnou
-chvíli k návrhu, aby se škola sesvtštila. Poali dekretem, jímž se

zrušuje závaznost vyuování náboženství v obecných školách. Pvodní
text, konen pece drobet obroušený, vypracoval Cossio. Další naízení
týká se t. zv. létacích knihoven, které byly kdysi zaízeny pro osoby

uitelské za úelem bezplatného vzdláváni. Výbor pozstávající z pátel
„Uátavu", jemuž pináleží výbr knih, vrhl se ihned na proticírkevní

propagandu a zavedl mnoho knih bez- a protináboženských. Ale
nepoítali a veejným mínním, teba jim bezstarostnoat povolaných

initel dodávala odvahy. Kongre? obírající se lidovým výchovem a

vyuováním, jenž konal se 19i'2 v Bryselu, ml pokraovati v beznu
t. r. v Madrid. Vše bylo pipraveno, aby se zablýskla „volná",

koryfeové cizí i domácí pevzali ochotn vdí roli a katolití uitelé

španlští mli poslouchati (v obojím smyslu !) Ale léka selhala.

Nábožensky smýšlející uitelstvo žádalo energicky úast na prácích

a jednáních sjezdu a netajilo se rozhodným úmyslem postaviti se proti

manifestacím volné myšlenky. A nedosti na tom. V „zaostalém" Španlsku
jsou uitelé, kteí se nebojí piznati barvu a nedají se skloniti podjho,

teba „volnosti". Když se v celé zemi proti odstranní katechismu

protestovalo, podepsala pevážná vtšina z ad uitelských na prvním
míst. To arci popudilo proti nim apoštoly volné myšlenky, kteí jsou

v ministerstvu jejich ped.stavenými. Ciho nedovedli po dobrém, toho

se snaží dosíci násilím a to tvoí nyní nové období zápasu volné

myšlenky o beznáboženský ráz vyuování. Zmínný kongres se pro-

zatím nekonal, nýbrž byl na neurito odložen.

*

Školský odbor v dolnorakouském zemském v5'boe pevzal
prostý emeslník (Kunschak), bez vyššího vzdlání.
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Hospodásko-sociolní.

Kozdíl práce prmyslové a zemdlské v nejedné pí-

in je zajímavý. Onen dlník pohlíží na tohoto jaksi s patra, ale nemá
vru pro. Již zdravotní pomry jsou zcela rzné. A vývoj práce samé
tamto pokrauje ku zmechanisování, dlník stává se zpola strojem, jejž

obsluhuje, zde naopak k rozumnému výbru, a si jde o pstování pole

nebo dobytka (druh semena, pdy, hnojiva, plemen atd); rolník vy-

konává mnohem více rozumové práce, než dlník tovární, a ím jí

bude vykonávati více, tím lepe pro nj a pro všechny. Maloprmyslník
se mu ponkud blíží, proto však také výkon jeho jest rozmanitjší, jen

že cbyejn také co do výroby dražší než tovární. A i ženská práce

pi hospodáství poskytuje dost píležitostí pemýšleti a stídati, jak

u dobytka, tak v kuchyni. Duševní a mravní význam tchto rozdíl

jest Tia bíledni : duševní únava, nespokojenost, nervosa atd. se všemi

následky provází práci tovární, tebas vtšinou snadnjší než jest rolnická,

V íši naší dle posledního sítání lidu jest pes 30 mil.

zemdlc, pes 8 mil. prmyslník, pres 3 mil. obchodníkv a do-

pravník, pes 700 tisíc horník, pes 900 stavitelských pracovník,

doma zamstnaných pes 1 milion, úedních osob 3 mil. a bez zvlášt-

ního zamstnání 1,249.000 osob. Zemdlství však pes to teprv ne-

dávno domohlo se jakéhosi vlivu ve stát, ovládaném nkolika pr-
myslníky a židovskými penžníky; pohíchu onen vliv zemdlský
neprospl širokým vrstvám, nýbrž jenom nkolika stavovským šplhav-

cm. Kdyby zemdlci skuten ukázali, že práce jejich jest obyvatel-

stvu výhodná, plodiny dobré a laciné, zasloužili by také skuten,
eho se domáhají, pevážného vlivu ve stát ; takto však zstávajíce

ve svém oboru pozadu, hledají svj prospch ne ve výrobní zdatnosti,

nýbrž v politice subvenní a protekní. íše mohla by nejen sob,
nýbrž i ješt sousedm býti plodinovou zásobárnou, ale zemdlství
její muselo by se naped velice zlepšiti.

V Korneuburku zídilo ministerstvo zkušebnou stanici na psto-
vání léebných bylin. Jest už nejvyšší as, aby se rakouské
lékárnictví trochu vymanilo z nmeckého podruí co do lékárnické

chemie, která pípravky šmahem bere z Nmecka.
*

Lanýže pstují se hlavn ve Francii, dep. Dordogne s hlavním
tržištm Périgueux, nco též v Uhrách, Itálii a Nmecku. Francie
vyváží jich asi 400 tisíc kg, v cen asi 30 milion fr. Výnos záhon
lanýžových ítá se asi 25.000 fr. za 1 ha. Jak jsme již upozornili,

velmi dobré lanýže lze nalézti v okolí adamovském u Brna; jen by
bylo potebí znalých pstitel.

Hlídka. 53
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Vylidováním venkova trpí vedle Francie i Nmecko.
Roku 1880 bylo v Nmecku 19 mil. zemdlc, jichž poet poklesl

1907 na 17 mil. Za tutéž dobu vzrostl poet obyvatel ve mstech ze

26 na 44 mil. Roku 1871 mlo Nmecko pouze 8 mst s obyvatelstvem

od 100—150 tisíc, r. 1910 bylo jich však již 48 se 14 mil. oby v.

„Post" konstatuje, že útkem do mst vysiluje se národ a msta
Hamburg a Berlín vysílají 3 až 4 krát mén schopných novák do

armády než venkov východního Pruska.
*

Americkým ženám, které jak známo, tlesné práci co jen možno
se vyhýbají, poradil harvardský prof. Dublay-Sergent jako nejlepší
tlocvik domácí tlesnou práci, krerá pr}' lépe než každ}^

sport stejnomrn tlu prospívá: asto stoupati po schodech je dobré

proti ztunní, k sesíleni pátee a rozšíení hrudníku slouží mýti obma
rukama podlahu, k otužení runích a ramenních sval pispívá za-

metati, a drhnouti hodinu prádlo prospívá prý tlu víc než hráti

týden tennis.

Pi vídenské všeobecné nemocnici zídilo ministerstvo školu
ošetovatelek. I to je dobrým následkem neblahé války. 2en
naskytuje se tu opt jedno pimené pole innosti a výživy. Význam
jeho však neobmezuje se na innost ošetovatelskou pi cizích nemocných,
nebo zkušenosti zde nabyté poslouží též ošetovatelce samé jak u ní

tak u domácích, kdyby se vdala, což jí taktéž bude spíše umožnno
než u njakého písaení.

Jedna z píin, pro francouzsk}^ penžní trh Rakousku stále

jest uzaven, svádí se na neochotu rakouskou, provésti sanaci
Jižní dráhy, jejíž priority jsou v rukou francouzských. Nepocho-
pitelná jinak mizérie této dráhy stává *e pochopitelnou tím, že pvodní
emise (16) stržily místo na p. nominelních 500 fr. jen 165-4 K nebo
178-34 K atd., jež se mají umoovati vedle 3% úrokv a vedle di-

videndy akcioná, kteí ovšem nedostávají nic. Slosování nekoná se

již od r. 1907, jelikož není penz. Návrh na státní záruku pi sanaci

narazil v íšské rad na odpor, zvlášt u Slovinc, nebo by pohltil

hrzu penz v pirážkách. Guvernér Bodenkreditky Sieghart vymyslil

nový plán, snížiti nominale 3% s 500 fr. na 325 a vydati nové priority.

Bez velkých obtí ovšem se sanace neprovede.

„Železná doba" nastala rakouskému železáskému kar-
telu. V Nmecku vedla nadvýroba k podbídkám do Rakouska, pes
ochranné clo. msto Rokycany „pevailo" ve svj^ch železárnách pes
povolených 450 vag. 170— 190 vag. ron, aniž to kartelu ohlásilo,

zaež odsouzeno ke 400 tisícm K pokuty a když jich nechtlo dáti

chtíc, aby se vc projednala ped soudem, nechtl tomu zase kartel,

aby špinavé prádlo nepišlo na veejnost, a Rokycany z kartelu vy-
louil, konen Hrádek pomocí Živnobanky odhodlal se s kartelem
zápoliti. Ta sešli se pánové tito 19. záí ve Vídni a rakouské železo,
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potud asi v Evropo nejdražší, najednou mohlo oblacinti. Na jak

dlouho, to ovšem jiná. Snad njaké výpalné to spraví, aby rakouští

obánkové mohli býti nerušené škubáni dále.

Dolnorakouský spolek na podporu živností podporován zemským
snmem chce od 1. ledna 1914 veValon zíditi vzorkové skla-
dišt rakouského zboží, aby se elilo podnikm jiných íší,

zvlášt italským.

Po válce vychází na jevo, jak piln pracoval v Srbsku n-
mecký konsul blehradský proti našemu obchodu, jenž odtamtud

skoro vytlaen. Konsul sice nátlakem naší vlády (?) odvolán, ale obchody
zstaly nmecké. Je to také vlastn logické a programu našeho za-

hraniního úadu pimené: když mají Srbové býti mermocí našimi

nepáteh, tedy jsou jimi dkladné. Ostatn, jak jsme již podotkli,

pírodní pomry budou jist i zde mocnjší než maarská libovle

v zahraniním úad, jíž nynjší zmohutnlé Srbsko tím mén se podvolí.

Úroda v balkánských zemích, pokud nepoškozena pímo válkou,

byla letos dosti píznivá, zvlášt co do plodin nepotebujících dlné
ruky (ovoce atd.), tak že i na vývoz bylo lze pomysliti, kdyby zatím

cholera nebyla ho pekazila.

Výstava („Landesschau") chomutovská skonila schodkem
dosti velikým. Nmecké listy až te vytýkají Chomutovu, že si zahrál

na velkomsto a že mnoho penz vyhodil na representaní slavnosti.

Nmecká msta mají býti požádána o píspvek na úhradu schodku.

Kdyby i chtla, bude to zase jenom na dluh vlastní.

*

Víde mla 1912 pes 229 milion K vydání a pes 245
milion K píjm; v tchto 16 milionech jest ovšem 9 milion K
poplatk z pozstalosti Rothschildovy! ostatní hlavn
z mstských podnik. Celkem mla Víde pes 715 milion K stálého

majetku vedle bžného v pokladnách, pohledávkách atd. (pes 72 mil.

K), za to passiv pes 720 mil. K.
*

V Kluži v Sedmihradsku sešli se zbankrotlí maarští páni
a magnáti, aby žádali od vlády nco podobného, jako je
vyvlast novací zákon Nmc proti Polákm. V Sedmihrad-
sku totiž jen asi 16% Maar, jejichž statky picházejí pro jejich

lenivost do rukou Rumunv a Nmc. I chtjí leniví magnáti žádat

od státu, aby jim pomohl proti sedlákm tím, aby vydal zákon
o ddictví ve prospch maarské panské tídy; aby založil velikou

pozemkovou banku, od níž by maarští páni dostávali laciné

pjky; maarským rolníkm aby stát pomáhal hospodáskými
a úvrními družstvy, aby stát zakládal ddiné maarské
velkostatky; aby stát dával ron 40 milion na parcelaci ve
prospch Maar; maarští poddstojníci aby dostávali odbytné místo

v penzích v podob pdy; vbec a vláda vypracuje návrh záko-

53*
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na o pozemkové politice ve prospch raadarských pánii
a proti rumunskéma rolnictvu. Maarští páni probili své

statky, úední plat}' jim nestaí na parádní, hýivý život a proto se

pokoušejí o státní pomoc proti nemaarskému rolnictvu i zaínají proti

nmu hospodásk}' boj.

„Pozemkový Obzor", orgán Pozemkového ústavu v Olo-

mouci, vyjednává o zachování Husova domku v Kostnici, za njž
majetník Mayer žádá 100 tisíc marek, spekuluje na sské vlastenectví.

*

Na Rusi hrozn rozšíena neest pití vodky (koalky.) Ne-
dávno uveejnila hlavní správa státního prodeje lihových nápoj zprávu
za r, 1912. íslice, které se nalézají ve zpráv, svdí, jak tžký
boj s alkaholismem na Eusi. Stát ml istého výtžku z prodeje liho-

vin 626 milion, t. j. 76% celkového pijmu. Vypilo se 96 milion
vder vodky, o 42% více, než r. 1894, kdy se vypilo 68 milion
vder. Vzrst alkoholismu pes všechen boj proti nmu jest úžasný,

a pjde-li to tak dál, 1914 stát bude míti z prodeje lihovin 1 miliardu

výtžku. Pijí až ke ztrát rozumu dosplí i dti. V saratovské gubernii

na p. z 1350 školák opilo se na mol 296 a mezi 600 školakami
35. Administrativní prostedky boje s "opilstvím nic nepomohou. „Ru-
ské V dom os ti" vypravují, jak 1911 bojovalo se v orenburgské
gubernii s následky hladu. Kozáci dostali pjku na opatení potravin

a a vojenské pedstavenstvo dbalo o to, by se penz neužilo na pi-

jáctví, pece se vypilo 1911 v gubernii 4,123.170 vder, o 589.570
vder více, než 1910. Dne 29. srpna, kdy církev slaví památku, jak
kdysi v opilství král Herodes dal stíti hlavu sv. Janu K., církev

uspoádala všeruský svátek stídmosti se slavnostnými pr-
vody, kázáními o opilství, kter3''žto svátek má býti zaátkem nadšenj-
šího boje s opilstvím. Podle zpráv asopis svátek stídmosti prošel

vzorn, za noc do nemocnic petrohradských nebyl dodán žádný opilec,

a do jediné Obuchovské nemocnice b3"vá jich za noc pineseno pes
50. Nebylo ani krvavj'ch rvaek, jaké bývají na denním poádku.
Vbec Petrohrad pekvapoval tichem a zpsobností v ulicích.

Amerika jest silno požidovštná. Berton Hendrick praví,

že židé zmocnili se 95% vinopalen, výroby šatstva, divadla, zábavních
podnik; na vyšších školách jest 90% žid. Vtšina nemovitostí ostrova

Manathan, na nmž jest New-York, náleží židm. Židé pomstili se zde
Rusku zrušením obchodní smlouvy, židé prorazili volbu Wilsonova za

pedsedu republiky aZultserovu za starostu new-yorkského, Rotschildovi

podailo se odolati petrolejnímu trustu; v nkterých školách nesmí se

ísti Shakespearev „Kupec benátský". Jakého velikána udlalo ži-

dovstvo za svého Marc waina, je známo.

Antisemitismus americký je sice docela mladý, ale roste po
americku.
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/židovskou doménou je také nová tídní loterie rakou-
ská, ítali se, že banky až na noizivý poet jsou židovské, je tím smut-

njší, že i menší prodejny jsou vtšiaou také takové. V antisemitské

Vídni je z 59 prodejen 37 židovských, v Cíchách 6') —35, na Morav
21— 13, v Halii 68—52, v Bukovin 13—12; Dalmácie má jednu

prodejnu v Zidru a majitel její se jmenuje Viktor Mmdel. 70 tisíc

trafikantv a dosavadních kollektantú pochodilo tedy špatn.

*

V Kijev jakýsi žid obvinn z vraždy, která úadm zlá se

býti rituální. Rozumí se samo sebou, že židovstvo a jeho pokroká^ké
služebnictvo v celém svt spustilo ukrutnou vavu. eský ,.protest"

podepsali i dva knží. agrárník Vacek a Svojsík. Inu extratoury !

Soud nemá tedy ani vyšetovati, co a jak se vlastn stalo, nýbrž a

priori poslechnouti židovsko-liberálního komanda.

V haliském Zawoji židovka chtíc si vzíti uitele pestoupila na

katolictví, i byla po svatb manželu židy unesena a nelidsky ztýrána.

To je v poádku.
Vídeský židovský list oznauje kíže ve školách za agitaní,

zavržitelnj^ prostedek — ovšem opatrn; insofern — , aby neutuchla

povídaka (Mar) o zavraždní Kristov od žid. Týž list bouí proti

policii a státu, že zamezila židovské lichvaení se vstupenkami

dvorní opery pi vystoupení Carusov ; to pr}^ je proti základním zá-

konm státním !

New York zaujal první místo mezi pístavy svtovými co do ceny

dovozného a vývozného zboží, která stoupla na 1,973.983 dol. Ameri-

ané doufají, že Panamský prplav tuto posici ješt posílí, ponvadž
bude New-York Jokoham o 1600 mil blíže než Liverpool, Sydney
o 2500 mil, Wellingtonu na Nov. Zealandu o 4000 mil, Valparaisu

o 2574 mil. V3''voz a dovoz ostatních velkj^ch pístavv obnáší nyní

v milionech dollar : Londýn 1792, Hamburg 1674, Liverpool 1637,

Antwerpy 1121, Marseilles 678, Havre 53!, Brémy 501, Buenos
Ayres 479, Calcutta 410.

*

Poslední sítání lidu v anglické Indii bylo dokoneno. Indie

ítá celkem 315,132,537 obyvatel (oproti 294,361.056 r. 1902). Z nich

jest kesan 3,876.203 a z tch 1,847.724 katolík. Žid je 20.890.

mohamedán 66,623.412, brahman 227,586.920, budhist 10,810.097

a kolem 11 mil. sektáv a fetišv, obývajících ponejvíce lesy.

*

Ve Frankfurt n. M. sešli se pátelé vzduchoplavby, a tu

jednáno m. j. též o právu aviatickém a o povinném ruení za škody
soukromníkm vzduchoplavbou psobené (na polích, na budovách atd.)

Navrhováno zíditi aviatickou pojišovnu. Pojistné vzduchoplav-

cv bj' bylo asi hodn vysoké

!
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Nebezpenost kinematografu vyvolala pastýský list episkopátu

belgického s kard. Mercierem v ele. Napomínají v nm rodie, aby
byli opatrní, a poukazují, jak v jiných zemích sama zákonodárná moc
zakronje proti tmto divadlm.

„Le Mouvement Sociál" uvádí o rozmachu kinem, divadel nkteré
íslice. Roku 1912 dovezeno do Nmecka 34 mil., metr film, hlavn
z Anglie a Spoj. Stát. Akoli Nmecko nerado importuje, obnášel

toho roku vývoz film z Nmecka pouze 20 mil. metr. Berlínský

„král filmu" Max Linder dostal ve tech letech pouze od jedné firmy

francouzské 1 mil. frank za úpravu „kus" pro kinema. Prmrná
denní návštva v Berlín páí se na 100.000 platících osob. K cha-

rakteristice této vášn divadelní pispívá Miss Edith Cowell v jednom
z posledních ísel as. „Month". V malém venkovském mst uzela
na veerním pedstavení ženu, od níž ráno ped tím dostala dopis

:

„Velectná sleno, doufám, že vám bude možno darovati mn njakou
sukni, ponvadž mj otec leží ve špitále na smrt a já mám 11 dtí a

nemám co obléct. A moje nejstarší pišla o místo." — Ta „nejstarší"

sedla vyšoená vedle matky na míst, kde se platilo Y2 shillingu.

Dle „Seientific American" ecké ministerstvo vyuování chce kou-

piti hned 4000 kinemat. apparát s píslušnými filmy pro státní školy.

*

Sociální demokracie mla dva dležité sjezdy. V Cyrichu
konferenci družstevních tajemník, v Jen sjezd n-
meckých socialist.

Na oné zamítnut americký návrh mezinárodního dlnického
sdružení a taktéž francouzský návrh, aby se prozkoumalo, jakými
opateními by slavnost 1. kvtna stala se skuten mezinárodní

hospodáskou slavností. Zástupce nmecký zjistil, že ani nejtž-

šími obtmi nepodailo se pro májovou slavnost vymoci všude volný
den; návrh, aby se eníci rzných zemí vymovali, mže dle okol-

ností býti proveden. Vidti, že ve sdruženích, zvlášt po zákazu jejich

ve Francii, jest veliká nespokojenost s vedením, které dlá politiku

osobních zámr místo práce hospodáské.

V Jen zamítnut ohromnou vtšinou revoluní prostedek obecné
stávky, podaný Rženou Luxemburgovou, ale nov zvolený pedseda
posl. Ebert (místo Bebela) pece se tímto pro socialistické davy
úinným zabijákem ve své závrené ei ohnal. — V jedné schzi
vytýkáno soudruhm-poslancm, že za snmovních zasedání moc
chodí za školu. Jeden poslanec hájil je tím, že nemožno po nich

žádati, aby všecky nekonené žvasty snmovních eník poslouchali.

Pravdu má asi obojí strana.

Bebel zanechal hodn pes mifion m. jmní. Budiž mu, vlastni

ddicm páno, ale pak by se „proletariát" neml tak balamutit. Z pouhé
práce ten milion jist není. A jeli, tedy sem s tím receptem pro všechny.
A uznává-li se to nemožným, tedy nelhat a nesplnit I
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V Prostjov zaal vycházeti zajisté potebný týdenník „Na-
bídnutí k satku'^, samé inseráty nabídek. „Chci bjHi šastnou",

inseruje jedna, ;,Kdo z pán m jí mže uiniti? Jsem vzdlaná,

hezká" atd.
*

Pl kuete na paprice, které jakémusi zvrolékai v kterési

"vídenské restauraci pipadalo zdravotn podezelým, octlo se u soudu.

Vysoká škola zemdlská a vysoká škola zvrolékaská je vyšetovala

a zjistila místní hnilobu ve svalním vazivu, pvodu jejího však ne-

dovedla zjistiti ; soudní znalec pak naznal, že chorobná zmna pocházela

z pathologického tlaku. Šíastné obyvatelstvo rakouské, že tolik uených
pán bdí nad jeho zdravím 1
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Politicky a vojenská.

V Cechách si chtli Nmci soukrom zíditi „Landtag", jenž by
pro n byl závazný, jako snm. Kdosi však pece ml pocb3^bnosti,

zda by to šlo, a proto jméno zmnno ve Volkstag. My v Brn máme
na Volkstag skoro heroické vzpomínky, Nmci ne tak; ale v Cechách

by byl jist jinaí. Nejsou sice ani tam Nmci co do taktiky svorni,

ale mají politickou routiuu a — patinou oporu v pozadí, kdežto

Óeši nevdí, kudy kam, jak resoluce z nedávné schze agrárních a

pokrokových poslanc ukazuje; odhlasována opposice vlád, ale pro
a na, kdy a jak, toho páni nevdí. Za to obchodníci a prmyslníci

(vedle uitel) s obou stran naléhají na smír.

Mizérie zemských snm je skuten již kiklavá. Práce-

schopných jest jich jenom nkolik, v jednojazyných zemích. eský,
haliský, štýrský, tyroltký vypovídají vbec službu, na gorickém se

vci jakž takž urovnaly; ale snad se všude spíše dohodnou nežli v Ce-

chách, nesmíí-li jích tu vláda.

V Halii nová stední strana vypracovala již návrh volební

opravy, který proti pedešlému nco sice ubírá Rusínm, ale snad i

takto bnde jim pijatelný; virilní hlas za rusínskou universitu v nm
už poítán.

V Dolních Rakousích chtjí zavési porn rn é volební právo,
avšak ze samých kesanskosocialních navrhovatel picházejí výstra-

hy, aby se to nedlalo, aspo pro obce ne, dokud by nebyl zajištn

jejich nmecký ráz, který by pomrnými volbami mohl býti ohrožen.

Pkné to zákonodárství: volit svobodn, ale nmecky 1

*

V Anglii, zemi prý veejného poádku, jest poád mncho ne-

poádk. Stávky stíhají jedna druhou, suffražetky tropí své kousky
dál, niíce veejný i soukromý majetek a ohrožujíce osobní bezpenost,
protestanští Ulsteráci pak v odporu proti irské samospráv (home-
rule) pokroili tak, že naproti zamýšlené ústední vlád v Dublin zi-

zují svoji samostatnou vládu i armádu ; vypadá to sice spíš jako

v operett, ale agitau to vydá a jist neposlouží k upokojení roze-

štvauého obyvatelstva,
*

Otevení „paláce míru" v Haagu nazývá „Observer" bezdn
jubilejním. „Je tomu práv 200 let, an Abbé de Saint-Pierre cestoval

po Normandii, a ekaje na správu rozsypaného kola, dal se do psaní.

„Ml jsem nápad (praví). A ím déle jsem o nm pemýšlel, tím

cennjším se mn zdál. Napadlo mi totiž, aby mocnáové tohoto svta
zídili stálý rozhodí soud, který by jejich spory rozsuzoval bez války,.
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oni pak by všechen svj as mohli vnovati dobru plynoucímu z míru."

Spisek Abbév byl uveejnn roku 1713.

*

Rakouským poddstojníkm, kteí aspoií pt let sloužili,

mže pi odchodu ze služby dle nového naízení dáno býti mimoádné

o d b y t n é 400 K, jež dosud mohlo býti dáno ped šestým rokem služby

jen služby neschopným. I jiné výhody zamýšlí ministerstvo pod-

dstojníkm déle sloužícím zajistiti.

Vysthováním pozbylo Rakousko v posledních osmi letech prý

asi 500 tisíc vojenských novák, letos 117.986 (mimo Uhry), a to

zásluhou „Canadian Pacific" spolenosti, která tím udlala velmi dobrý

obchod a mže proto usilovnou agitaci provádti.

Co takto branný lid z íše utíká, chystá vláda pedlohy o roz-

množení mužstva a dl; obojí jest „potebno" vzhledem k jiným

státm. Dlm našim ostatn vytýká pruská kritika za letoších manévr
v echách, že by mly jako nmecké býti z ocele, nikoli z bronce.

Nmecko má na 1000 pšák 6 dl, Francie 48, Itálie 4 5, Rusko 4,

Rakousko jen 2-8. Je pravda, že moderní válka rozhoduje se hlavn
dly, ale když není penz

!

Co do manévr samých provedena letos poprvé hlavní srážka

velkými davy vojska soustedn. I to vytýká nám pruská kritika, že

jednotky naše jsou píliš málo obsazeny, tedy ídké; a jako ve válce

množství af mužv a zbran nedlá sice všecko, ale mnoho, tak je

také v jednotlivé bitv. Jinak byli cizí úastníci s vojskem naším

dosti spokojeni; zvláštní jest, že pruský kritik pokládá vlašského

vojáka za nejintelHgentnjšího z našeho vojska.

Po manévrech ml náelník generálního štábu Conrad, nejlepší

prý to náš velitel, odstoupiti, prý pro neshody s vrchním velitelem.

Demise jeho však prý nebude pijata, a byla dána pro záležitost vyzv-
dae Redla ; Conrad prý to byl, co zjednal zrádci píležitost se zasteliti.

Francouzské manévry zas nedopadly dobe ; noviny oste

volají, aby dobrý voják dostal také dobré velitele,

Itálie chce ponechati dvouletou službu, zrušiti však jednoro-

níky
;
pro Tripolis má býti zízen dobrovolnický sbor.

Mezi Japonskem a ínou byla válka na spadnutí. Japonsko

totiž podporovalo revoluci v ín, a když japonští dstojníci byli za-

steleni, jeden z nich arci utýrán, stálo Japonsko na úedním zadost-

uinní, které ína v nesnázích svých dala.

V Mongolsku dobývá Rusko tichého vítzství tím, že oblast

svých zájm podailo se mu na n rozšíiti. Pipojiti prý ho nechce

;

jako nárazník bude prý mu nepístupná zem ta k lepší služb než

kdyby ji mla míti obsazenou jako pohranií.

Nešastné Mexiko, na nmž jako by kletba císaské krve lpla,

jest poád v revoluci. Spojené Státy provozují zatím jen usilovnou

ochranu svých píslušníkv a zájm; bylo by jim Mexiko te pece
asi jen tžko ztravitelné. 5 severních stát mexických práv te ped
volbou mexického pedsedy ohlašuje odpad svj od Mexika a zízení
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samostacného státu. Zatímní pedseda Huerta zavinil novou revoluci

rozkázav, aby se Mexiané aspo jedenkrát za týden poádn umyli.

Prvni nedli po tomto policejním zaízení veejné lázn v Mexiku ani

nestaily návštvníkm, co jich tam vehnáno.
*

Dle sdlení náelníka ruského gener. štábu v dum zamýšlí mi-

nisterstvo zíditi vzduchoplaveeký oddíl pi každém armádním sboru.

Prozatím zakoupilo 6 vzducholodí typu zv. „vzdušný dreadnought".

Mimo nejnovjší technická zdokonalení nesou tyto vzducholodi strojní

pušky, pístroje na házení pum a telegrafii. Z 11 nmeckých vzdu-

cholodí pouze 8 muže prý se rovnati ruským.
Itálie objednala 70 aeroplán, které mají vesms býti zhotoveny

v Itálií, vtšinou ve filiálkách firem : Nieuport, Blériot, Farman a
Bristol. Se stroji práv došlými a tmi, které viáda zakoupí na armád-
ním konkursu, vzroste vzduchové lodstvo italské o 120 jednotek^

k nimž se piln zizuje potebný^ obor. Organisace bude jako ve
Francii. Armádní sekce vzduchoplavecká bude míti tí aeroplán, každý
aeroplán jeden nákladní automobil pro zásoby, náhradní souástky ,^

a auto pro dstojníky; k tomu pojezdné dílny na opravy. Turín bude
aviatickým stediskem; mimo to má armáda velká letišt v Mirafiori,

Venoria Eeale a St. Maurice. Královské prmyslové museum organi-

sovalo nkolik aviatických laboratoí na zkoušení motor, studium

aerodynamiky a p. Práce této súastní se všichni dstojníci vzducho-

plaveckého oboru. Peníze na aviatiku z ástí povoleny parlamentem,

. z ásti obstarány národní sbírkou vedenou italským Aeroklubem.

Na Balkán ješt dlouho asi nebude pokoje. Spolek dívjší,

jenž velmocem pišel velice nevhod, rozbit a následky odnášejí te
jednotliví spojenci — ani ti, kteí pi dlení dobe pochodilí, nemají

koisti ješt zabezpeené.
Rumunsko dobe a ke spokojenosti svých patronu sehrálo

svou protislovanskou úlohu, kterou mu již 1856 lišák Cavour pidloval;
dostalo zadarmo, co chtlo, a o revisi míru bukureštského, v niž

Bulharsko poád doufá, a se stará, kdo chce.

Bulharsko mírem caihradským zatlaeno hodn s území díve
dobytých. Mluvilo se o hrozném zbdování obyvatelstva, jež prý povede

asi k revoluci. Zatím snad není tak zle, akoliv nespokojenost nad

zmaenými úspchy jest veliká. Dle novjších zpráv selhávalo v druhé

válce vedení i zásobování; o hladu a bez steliva pak tžko stíleti.

Diplomatická nešikovnost asi všechno popletla, tak že pípravy na válku

byly nedostatené a doprava nemohla jich už nahraditi. Obyvatelstvu

však, skoro venkoncem malorolnickému, nevede prý^ se zle, nebo dovedlo

si pole jakž takž obdlati. Rekvisice válené obnášejí prý asi 300
milion fr. a banka bulharská, a .nacena zvýšiti úrokovou míru,

pracuje prý velíce zdatn. Výpjka shání se v Rakousku, a našemu
zahraninímu úadu velice na toqi záleží, aby se zde uskutenila:

sám hr. Berchthold prý na Maary naléhá, aby pispli. Z obilnin
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svých prý by Bulharsko mohlo ješt asi 1 milion tun vyvézti. Bulharští

stujdenti v Praze uveejnili v bulharských listech provolání, že

Cechové za války se Srbskem chovali se k Bulharsku zrádn a že

Bulhai s tímto národem by dále nemli nic míti.

Srbsko jest v nové válce s Albánci, kteí nechtí, aby kteí
krajané jejich byli k Srbsku pivtleni. Nemají sice pravidelného vojska,

ale jsou obratní bojovníci, tak že dají Srbsku asi hodn práce, zvlášt

ve svých neschdných horách. Nejsmutnjší jest, že s obou stran

vydáno heslo : nezajímati, nýbrž pobíjeti. Takto Balkán stává se jatkami.

Kdyby Albánci byli se proti Srbsku zdvihli hned za války srbsko-

bulharské, mohlo snad spíše dojíti k dohod, Srbsko by nebylo mohlo
initi tolikých nárok ; takto se bojišt stídají a ztráty rostou. Pasi
byl v Paíži pro peníze, ale Francouzi chtjí, aby naped byl v Srbsku
klid. Ve Vídni chce Pasi psobiti k dohodo s naším mocnástvím.

Mluvilo se o jakési dohod ecko-turecké proti Bulharm,
ale sotva jaká byla. Turecko úspchem proti Bulharsku nabylo odvahy
a žádá po Eecku, aby vyklidilo Chios a Mytilenu, tak že ani zde není

nová válka vylouena. Jen že velmoci tu spíše asi budou prostedkovati

než ve prospch Slovan. Turecko jest jim pece bližší, a ecko též.

*

Kdykoliv je e o Marokku, nmecké listy, nemohouce zapo-

mnti diplomatické porážky své, mluví o vítzství francouzském s ja-

kousi škodolibostí, pedpovídajíce Francii ješt mnoho bojv o Marokko
a zvlášt to, že Francie si tam vychovává erné vojsko vlastn —
proti sob. K tomu pipojují, že koist Nmecka z jednání marockého
(na Kongu) není tak hubená, jak se jim posmíváno; je prý to území
velmi úrodné, jen že málo pístupné. Obti, kterých bude vyžadovati,

nahradí prý v nedlouhé dob. A i Francouzi zdají se s Marokkem
býti spokojeni, a tam boje skoro ani neutuchají. Jak se zmnily vci ma-
rocké v prvním roce protektorátu francouzského za vedení gener.

Lyautey-e, vidti z výkazu rozsáhlé innosti Francouz. V ervenci 1912
velo v celé zemi, na rovinách anarchií, v horách vzpourami, všude
zradou a záští. Dnes vidíme ovoce pacifikace v zavedení podrobné

administraní správy, arci nepímé, nebo exekutiva pináleží stále

sultánovi, vezírm a ministrm. Záležitosti vojenské a cizinecké spra-

vuje „generální resident" Lyautey s ministerstvem a diplomatickým

zástupcem, jímž je Saint-Aulaire ; sekretá vlády šerifské Gaillard je

prostedníkem mezi sultánem. Celé území je rozdleno v kraje, jichž

definitivní správa teprv se vyvine; prozatím je vojenská t. j. dstojnictvo

kontroluje domorodé autority kaid (berních) a šejk. Soudnictví upra-

veno zízením dvou tribunál první instance v Casablance a Udžd

;

dvr odvolací sídlí v Rabad. Zákon zemdlský zaruuje cizincm,

kteí chtjí nabýti pdy v Marokku ochranu ped loupežnými kmeny,
jichž píslušníci dlávali si nároky na zaplacenou pdu. Finanní
záležitosti byly neurovnané, nebylo budgetu a státní píjem kolísal

mezi 2—20 mil. K. Pouze vybírání cla v pístavech a na 10 k v okolí

bylo jakž takž upraveno. Nyní zaveden systém budgetový, dan ureny
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na základ koránu a práva obchodního. Tak stoupnul obrat v Casablance

z 8 mil. druhého plletí 1910 na 34 mil. roku 1912. Celkový rozdíl

odhadnut 210 miliony 1912 proti 100 mil. r. 1910.

Školy jsou zizovány i pro domorodce, jako v Marokku a Fesu
(pvodní jediná rozšíena na ti), Rabat má pracovní školu pro dívky

a vyšší uelišt pro pstní jazyka a literatury arabské a berberské.

Ve Fesu má býti znovu zízena stará „universita". Celkem bylo oteveno
22 škol francouzských (2278 žák) a 25 pro domorodé obyvatelstvo

s 2570 žáky; pemnozí byli odkázáni pro nedostatek místností. Tak
bylo zapsáno v Casablance 1. ledna 1913 žák 350, 30. dubna již 1100.

Zdravotnictví se zvedá zvláš piinním vojenských léka. Ne-

dostává se však nemocnic. Lékai podnikají léební exkursy až daleko

do hor, ovšem i za úelem politickým, hledajíce tak vhodná místa

kolonisaní. V listopadu 1912 poznamenáno 14.500 porad a 1250
okovaných osob, kdežto v dubnu 1913 stoupnul poet konsultací

ua 34.500 a k okování pihlásilo se 24.300 osob. Obyvatel má dnes

Marokko 3,190.000. Hlavní život evropských úad sousteuje se

v pobežním Rabatu a Dar el Beid (Casablance), kde umístno vše

v prkennj^ch chatrích s deskovými stechami. Z pekážek je prý
nejmenší krajní odpor berbersk^-ch kmen ; horší je mezinárodní ev-
nivost i proradnost nkterých francouzských politik, kteí hledí slibné

•dílo v zárodku udusiti.
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Z djin msta Lošííc.
VÁCLAV Kubíek. (. d.)

Též U n 6 o v použil tohoto mezivládí k usilovnému pokusu, vybavit

í9e z jama poddanství. Záležitost zaatá brzy po smrti knížete Karla

vedla se ped královskou dvorní kanceláí eskou ve Vídni jako stížnost

|)roti domu lichtenštejnskému, že vlastnický titul jeho stran Unova
není správný. Do poátku roku 1629 vymnily si sporné strany písemné

•dvody a protidvody už dvakrát, ') naež císa položil obma stranám

stání na den 22. února. Pi stání toho dne soustedil se spor na tom
l)od, zdali Unovští se prohešili na povstání jednotliv nebo jako

veškera obec. K provedení a prokázání otázky této stanovil císa lhtu
šesti nedl a tí dn, v nichž „to páni poruníci lichtenštejnští —
bratí Maximilian a Gundaker, knížata z Lichtenštejna — vejslovnji

a dostatenji provésti a prokázati, naproti tomu též Uniovští tolikéž

v tom ase sob voln a svobodn spraviti a pednésti moci budou"

své protidvody.

Než k tomu došlo, zrazoval kníže Maximilian Unovské, „abyste

pro vaše budoucí dobré sob usmyslili a od takového vašeho neústup-

ného pedsevzetí upustíce, toho což skrze právo a prostedek právní

— což velmi nejisté a pochybné jest— obdržeti sob troufáte, toho radji

povlovným a bezpenjším prostedkem od nás dosáhnouti se snažili,

ehož bychom my vám páli a tomu mnohem povdnjší i k tomu

'*) »Usque ad duplicaniK,

Hlídka. 5

1
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naklonni byli". *) Nicmén Unovští zjednali si v beznu a v dubnit

téhož roku svdectví katolickýcli pánv a knží o tom, jak si polnalL

za povstání, 2) a dokazovali, že obec jako celek nesúastnila se rebelie.

Spisy obojí sírany ležely dlouho ve dvorní kancelái eské. Ne-

mohouce dokat vyízení prosili Unovští roku 1630 o vydání „resolací'^

dávno pipovdné. Když potom knížecí úedníci utiskovali mštany^,

císa dozvdv se o tom z podané stížnosti, napomenul knížete Maxi-

miliana, aby se Uniovšký^m až do císaského rozhodnutí sporné zále-

žitosti nekivdilo ani v nejmenším. ') Zatím unovský fará Florencius Giss,

jenž byl oitým svdkem událostí roku 1619, jezdil, jednal a pracovali

usilovn o zdárný výsledek sporu. Konen vynesl císa dne 28. pro-

since roku 1632 rozsudek, podle nhož bylo msto viny rebelie zproštacy^

vybaveno z poddanství knížat lichtenštejnských a nabylo dívjší svo-

body. *) Brzy potom potvrdil císa mstu starodávné výsady, &) vrátil

mšanm právo várené a odpustil jim pivní dávku, již odbojná mst*

za trest musela odvádt. ^)

Nabytím svobody se ovšem ruka vrchnostenská, dosud na L o -

štiích spoívající, prodloužila a ztžkla. Smutnou pedzvstí novýcb

nesnází, jež Loštice mly zakusit od svý^ch pán, byly tíživé dan-
T letech 1632—1634.'') Znan poškodil msteko velik}'^ požár

') Dopis praes. 7. bezna 1629.

8) Svdectví vvystavili zejména páni Petr Henrich Lichno vs ký 20. duhna.,

KriStof Karel Podstatsk)' z Prusinovic 24. dubna, Václav Morkovsky ze

Zasti z 1 na Boskovicích 31. bezna, Jan Kaván z Bujery a na Horní Sokolorai

12. bezna, Karel Zdenk Zampach z Potenštejna 19. dubna a knží Václav

Pillar S. J. bývaly viká generální 15. bezna a MatouS Cossubius S. J. tého

dne, oba z Olomouci.

*) Dopis ze dne 28. ervence 1631.

*) Jen tyto kusé a jistotn zajímavé zbytky sporu a konený rozsudek císaský

z toku 1632 zachovaly se v mstském arcbiv unovském. »Sedmera svdomí* ve

prospch Uniovských bylo v tomto pojednání na svých místech užito pi výpisu djin

povstání.

') Dne 31. bezna 1633.

*) Dne 18. srpna 1633. Klement, Weitere Notizen zur Geschichte M, Neustadt.

Jahresbericht des Landesrealgymnas. M. Neustadt 1893 p. 14. D^Elvert, Schriften XVI. 323.

"') Dle snmovního usnesení v Olomouci ze dne 3. ervna 1632 mlo se z unéov-^

ského panství odvádt msín 269 zl. a 40 m. rži. Celkem odvedlo panství toho-

roka 270 m. rži, 240 m. ovsa, 7500 liber masa a 300 vder piva. Boka 1633 rži

80 m., pšenice 40 m., ovsa 60 m. Za rok 1634 z každého usedlého 1 m. rži a Ira.

OTsa (mst. arch. unovský). Loštice pispívaly k celkové berni pipadající na panství

Tinovské plnou tetinou.
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rok« 1635. ^) Vypukl v pondlí ped sv. Prokopem dne 2. ervence

a nabyl v krátce takových rozmr, že „ze všech stran v inku i za

mstekem množství dom do gruntu tém vyhoelo". „Loštití skrze

ten ohe pišli jakoka o všecko". -) Bída byla tak veliká, že nejedno

spálenisko zstalo mnoho let nevystavno.

Za takových okolností nevelmi ráda poslechla obec téhož roku

1635 vyzvání mstské rady unovské, aby pedložila smlouvy a vý-

sady k potvrzení. Obtíž ležela v tom, že Loštice nemly žádné
listiny, v níž by svobody mstské urit byly vymezeny
a vyjádeny. Listinu takovou bylo teba teprv sepsat, zvlášt stran

bod pochybných a sporných. To byl rub té záležitosti, jež však po

lícní stran jevila se Lošticm vábivou. Mlit nadji, dosáhnout od

Unova ješt nových svobod. Zejména snažili se domoci hrdelního
práva a dvou nových trh výroních, jež Unov ml vyjednat,

páli si vystavovat listy zhostné, aby bez vle a svdomí vrchnosti

mohli sousedy a sirotky v mst usedlé propouštt na cizí grunty, chtli

mít ve své pravomoci osielá panny a vdovy, aby je bez ohlašo-

vání vrchnosti smli pipovídati k manželství, sirotky pak vbec
aby mohli oddávat ke svým službám, konen pak žádali, aby pe-
nžité pokuty plynuly ne jako dosud z ásti do komory vrchno-

stenské, nýbrž celé do truhlice obecní.

Uuovští hned v letech 1630 vyjadovali se píležitostn, že

skoní-li šastn jejich snažení o zproštní poddanosti, budou míti

v pamti též loštické smlouvy a svobody. Vzhledem k tomu podvolili

se Loštití k dosavadním 600 zl. ochranné inže pidati ron sedmé,
sto. Aby pak pro svou vc našli cestu ješt lépe vydláždnu,

vyprosili si roku 1635 od pán sob naklonných pímluvné listy, s nimiž

koncem roku pedložili staré smlouvy a nové požadavky své v Unov
ku schválení. ^) Pro malou povolnost vrchnosti táhlo se jednání celý

následující rok, pi emž obec mla výloh tém na 1000 zl.

') Dle Brúnner Wochenblatt 1825 p. 202. požár vypukl r. 1634 v prvních dnech

ervence v pondlí, ale dle poznámky ve smlouv z r. 1638 bylo to roku 1635.

2) Houdek, Loštice p. 48 a ze zprávy dkana mohelnického Bonvoja dto 14. pro-

since 1635.

'*) Zejména pimlouvali se za n: 1. Knz Ondej Orlík, svobodný pán

z Laziska na VejSovicích, kanovník kustos na pedhrad olomuckém, proboSt v kláštee

Všech svatých, jenž 8. prosince 1635 odSvoduje svou pímluvnou prosbu tím, že

i Unfiovským se podailo z poddanství knížete Lichtensteina pijíti v poddanost císaskou

a pak že »to msteko skrzevá ohe velikou škodu vzalo, aby lepší chu k vystavení

54*
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Ražnjším tempem zaalo se jednat po smrti císae Ferdinanda IL

(15. února 1637), u jehož nástupce byl Unov povinen žádat o stvrzení

svých vlastních výsad, V dubnu daly si Loštice u mstské rady jeviské

ovit výpisy smluv a list, jež svdily v jejich prospch. Páni

unovští po píkladu knížete Lichtenštejna, jenž mstu Litovli roku

1633 potvrdil mstské výsady za cenu znaného zvýšení ochranné

inže, ^) byli ochotni rozšíit svobody loštické, pidají-li 100 zl, roního

platu a zavážou-li se odvádt ron pl kopy bor z obecního lesa

na vodní trouby do Unova. Z dávky této pvodn od let asi 1610

dobrovolné chtl Unov takovým zpsobem uinit povinngu. Loštice

požárem ochuzené tžce strádaly za let 1636 a 1637 vysokými bernrai,

platy válenými a bytováním vojska, jehož oddíly asto pecházely

mstekem bu na noc nebo na delší ležení. Nicmén chtíce si zjednati

blahovli vrchnosti, sehnali a zaplatili 300 zl. na úhradu slíbeného

sedmého sta zl. za léta 1633— 1635.

Konené roku 1638 v sobotu po sv. liehoi dne 13, bezna byla

v Unov na základ ústní domluvy sepsána smlouva, v níž msteku
Lošticm „na mnohé a asté snížené žádosti jejich" se potvrzovaly

staré výsady, totiž svobodné užívání hor, les v i ek a právo

k odámrti, nov pak prominuto, co se dosud vrchnosti platí válo po

2 zl. mor. z každého kotlá pálené koalky a pidáno právo, že Loštití

„uevsly bu sirotky nebo vdovy, však dobe a poctiv zachovalé

k manželství pipovídati a oddávati bez ohlašování ped vrchností svo-

bodn mohou". Vrchnost si pozastavovala ve své moci k potrestání a

a hospodáství míti mohli.*. — Pod týmže listem pímluvným podepsán 2. knz Tomáš
Sarkander, kostela olomuckého kanovník, protonotarius apostolicus, kraje znojemského

archidiaconus. — 3. Jakub Bonvojus, dkan mohelnický, pipomíná 14. prosince

l635, co slíbili Unovtí »pokudž Pán Buh vemohoucí vašim všem spoluopatrnostem

k prvnjším svobodám pijíti dáti ráí, že i je (LoStické) v pamti své míti a tolikéž

privilegia a smlouvy znovu vyzdvihnouti« chtjí — »ponvadž chudí lidé skrze ten

ohe jakoka o všecko pišli*. — 4. Knz Bernard Vostinius rodák unovský,

fará všech far panství kunstatského. — 5. Jindich Šlik hrab z Pozounu, mor.

zemský komoí a c. k. vojensky rada, majitel panství kunstatského dto na zámku

Eunstat 8. listopadu 1635. — 6. Vilím Švábenský ze Švábenic, pán le-

chovský dto na Lechovicícii 6. prosince 163ri se pimlouvá za loštické sjakožto sou-

sed svých«.

') Hned r. 1600 dali mšané litovelští panu Karlu z Lichtenštejna za potvrzení

výsad »nikoliv z povinnosti, nýbrž z poddanské lásky* 10.000 tolar. Nástupce jeho

kníže Karel Eusebius potvrdil výsady roku 1633 optn, ale s podmínkou, že dosavadní

roní plat 327 zl. 29 gr. se zvýši na 800 zi. Eii.v, Geschichte der Stadt Littau 111.
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pokutování pouze takové, na kterých by lplo podezení, že se neza-

chovaly anebo na nichž by se to skuten shledalo.

S druhé strany zase Loštití vzhledem k tomu, že od vrchnosti

unovské „vždycky po ty asy ochrany mnohé a všelijaké užili a

píkoí žádného se jim neinilo, dobrovoln beze všeho pinucení" se

podvolovali zvýšiti dosavadní inži vrchnostenskou ze 600 zl. ron na

700 zl. mor. Krom toho vynnínil si Unov, k emuž Loštití svolovali,

„že každoron dryv celých borových hodných bu pl kopy více

nebo mén, tak jakž poteba mstu zdejšímu toho kdy ukáže na trouby

k vedení vody do msta zdejšího — pokudž by se v tch lesích na

trouby hodné díví nacházelo, beze všech odporcoslí vydávati povinni

budou a také každoron podle zdvoilosti jejich k postním asm a

obzvláštn k suchým dním nco rybami íními nás aby obmejšleli".

Tolik ujednali s vrchností na radnici unovské purkmistr a kon-

šelé spolu s nkterými pedními osobami z obce msteka Loštic. Na

první pohled je zejmo, že výsledek zstal daleko za nadjemi a tuž-

bami, jimiž Loštice po létíi se byly tšily. Hrdelní právo, dva nové

trhy výroní, svobodné propouštní soused z obce, právo nestavti

sirotky ped vrchností — o to vše žádáno a nic z toho nedosaženo.

Též pravomoc nad provinilci, „kteíž by slušné pokuty penžité nebo

ostejšího trestání zasloužili", ponechal Unov výslovn sob, zstaviv

msteku mlky jen dosavadní soudní právo nižší a pokuty policejní.

Že Unovští se zavázali, nepotahovat Loštic pro budoucno ve vjšší

plat a jich „žádným obmyšlen3''m zpsobem neodprodati a od msta

Unova neodciziti" — nemohlo nikterak vyvážit neobdržených svobod

a výhod. A to, eho skuten dosaženo, totiž prominutí platu z kotl

koalkových a právo stran nevst, nestálo za sto zlatých moravských

a dávku bor, jak se k tomu pi ústní domluv podvolovali. Unov
málo dával a Loštice to mly draho zaplatit.

Ke smlouv sestavené v jediném prvopise pivsili a pi-

tiskli vedle peeti unovské své peeti pan Albrecht Kotulinský z Ko-

tulína nu Žeranovieíeh a Pílepích, ten as hejtman panství plumlov-

ského, jakož i purkmistr a rada msta Mohelnice a Zábeha. Jenom

vyslanci v poslední chvíli rozpakovali se listinu zpeetit. Jistotn mli

pro pípad kýženého vyízení, k tomu plnou moc, neužili jí však, nýbrž

vyžádali si smlouvu do ruky, aby ji mohli pednésti veškeré obci a

potom teprve zpeetit.

Obec ovšem za takových okolností nesvolila k peeti. Pišlo

práv za tch dnu ve známost, jak^^ch svobod nabylo msto Mor.
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Tebová, ^; což asi bylo posledním pívažkem k rozhodnutí, unovskou

smlouvu považovat zatím, jako hy se nebyla stala. Než takovou, radji

žádnou. Listina sama ponechána v Lošticích, až „nevdouce sami jakým

zpsobem jim k zmaení pišla" — ztratila se. 2) Nicmén však placeno

v letech 1638—1641 ochranné inže o sto zl. mor. více aniž naskytla

se píležitost, aby Loštice mohly se dovolávat svobod toužených, ale

nedosažených.

Ostatn už rok 1638 sám nevábil k rozepím. Veliké sucho za-

vinilo sklizeií tak slabou, že téhož léta i následujícího bylo draho
tím citelnjší, an lid vojenskou berní petížený sotva stail kupovat

životní poteby za, ceny obyejné, natož trojnásobné. ^)

V Moravianech, kdež kartuziani konen po dlouhém do-

máhání nabyli štdrotou knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna roku

1638 kostelního patronátu, vyhoela následujícího léta farní budova,

že nezstaly leda holé zdi. *) Osadníci poukazujíce na to, že fará

jakožto držitel dvou lán pole obroního je sám povinen budovu stavt,

nemli se ke stavb. Proto knz Kossicius pesídlil na faru do Loštic.

Byl tu již od roku 1637 majitelem chalupy . 103 v cen 180 hiven

velkých. Postaviv ji znovu, pikoupil k ní kus role „na panským" za

50 zl. mor. a mici pšenice, jakož i „zahradu" od Tomáše hrníe za

') Listinou ze dne 13. dubna 1638 potvrdil kníže Karel Eusebius LichtenStejn

mstu dosavadní výsady, zprostil je povinnosti stavti sirotky, povolil pijímat nové

mštany, zbavil Tebovské všech robot a vzdal se práva váreaého i pálení koalky

v mst za roní plat 500 zl. ryn. Volný, Mahren V. 799. 800.

2) Z pozdjší dlouholeté rozepe stran sedmého sta je patmo, že smlouva byla

vyhotovena v jediném prvopise a že byla ^slušnými requisitami nedokonaná*, jelikož

nebylo na ní peeti a podpisu msteka Loštic. V Unov zstal jenom koncept smlouvy,

originál byl odevzdán Loštickým. Opis smlouvy z konceptu pikládá Unov roka 1697

k procesním aktíím, dodávaje, že »originale sie Loschitzer selbsten in handen haben and

zu ihrem Vortheil zu vertuschen vermeinen*. Prvopisu nemli Loštití hned roka 1654.

^) Míra plenice v kraji šternberském stála sice jen 3 zl., rži 3 zl. 12 kr.,

jemen 2 zl., oves 1 zl., »ale jiro nedostatek penz byla taková bída mezi lidem, že

i lepší emeslníci museli žebrat o chléb«. Stief, Geschichte der Stadt Sternberg 35. 36.

Podobn v Mor. Tebové s poznámkou, že vletech 1639 1640 bylo pece ješt hS.

UElvert, Máhrische und schles. Cbroniken p. 331.

*) O získání kostelního podací moravianského se piioval hned ped roken*

1630 pevor František Bernkastel. Byl pevorem 1G02— 1635. Ale teprve za nástapoe

jeho Theodora Fichtnera kníže Karel Eusebius z Lichtenštejna sám od sebe z dobré Tule

a zdarma (»moíu proprio et gratis«) postoupil konventu kartuzianskému veškeré právo

vrchnostenské nad Moraviany a Dolany i s právem podacím dne 20. dubna 1638. Arch.

zem. brnn. . ^00. Gerhardi Lefebre Moravia monastica Tom. IV. p. 179. 181.
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:2S rýn. Pro loštický kostel poídil roku 164-0 novou monstranci.
Prvním píspvkem na ni byl obnos 90 zl. rýn. stržený za prodané

pole po knzi Janu Moravovi, jehož pvodem pedešlá monstrance

kostelní kdysi zmaena. Nová byla zhotovena slohem gotickým z 19

hiven ryzího stíbra a pozlacena. ^) Nyní už nic nescházelo k pravi-

delnému konání služeb božích v Lošticích.

Za to moravianští osadníci nesídlením u nich íaráe cítili

^e zkráceni a stžovali si u pevora kartuzianského, jenž proto zastavil

farái desátek a žaloval u konsistoe. Le bez výsledku. Bylo v srpna

r. 1641 rozhodnuto, že fará mže a má zstati v Lošticích, dokud Mo-

ravianští farní budovu neopraví, což jim uloženo. 2) Tímže asem
zlepšil knz Jií Kossicius obroní píjem z Pálonína. Tam v druhé

polovici XV. vkja pustili kartuziané svj pansk}^ dvr se šesti lány

'Osmi rolníkm, kteí do Moravian k fae odvádli dvanáctý snop obilí

jarého i ozimého jako desátek. Když nkdy po roce 1491 tito rolníci

•vyhoeli, promnil jim na prosbu jejich tehdejší fará moravianský

íknz Tomáš Litovelsk}" dosavadní kopný destátek v penžitý plat

4 groši z každé tvrti. ") Piinním knze Kossicia podvolili se

Pálonští odvádt pvodní desátek zase v zrn a sice úhrnem po

25 m. rži a ovsa. *j (P. d.)

') Dle inventáe z r. 1806 vážila 14 liber 16 lotu, dle váhy úí-ední 19 hivea

(hivna = 16 lotii). Vespodu byl vyryt nápis: »Za ouadu Tomáše Brtníka a Daniele

-Glugara ten as obou purkmistrv a spoluradních jejich Jakuba Krátkého, Pavla mydláe,

Davida Karnika, Matje Merty, Petra Machotského, Pavla Karbana, Vávry Brunclíka,

Martina Adama, Jiíka Hatlánka a Jana Šoustka, rychtáe anno 164:0.« Z téhož inventáe

verpal Volný, Cirk. top. olom. IV. 27, zprávu, že monstranci daroval kostelu knz
Jií Kossicius. Zpráva ta však se podobá málo pravd, jelikož by na monstranci jist

caebylo scházelo jméno dárcovo. Roku 1809 odvedena monstrance s jiným stíbrem

kostelním do stá*ní komory.

'^) Arch. zem. brnn. Listiny zrušeného klást, kartuz. v Olomouci. Lit. E . 3.

*) Tudíž ze 24 tvrtí celkem 96 gr. Tak bylo zapsáno v nejstarším missali mo-

Taviauském fol. 162 s datem ve stedu den sv. Petra a Pavla 1493. Ale na steda

pipadl ten svátek r. 1491 a 1496.

*) Dec. matr. moheln. z r. 1671 p. 77. 79. a Inventá decan. z r. 1691.
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ndbožensko-mravní oídzkjj v krásném

písemnictví ruském.
Referuje A. Vrzal. (. d.)

k. Belletríe konservativního táboru. Djepisný román a drama.

V. Kljušnikov, Vsev. Krestovskij, Bol. Markevi, V as.

Avsjenko, Vas. Avenarius, VI. Mešerskij, K. Golovin-
Orlovskij, Le be d v-Mor skoj, AI. Djako v-Nzlob i n, K.

Leontjev, Govorucha-Otrok (Nikolaje v), L. Tichonovj.

N. Kostomarov, Grig. Danilevskij, D. Mordovcev, Salias-

deTurnemirjVsev. Solovjev, D. Averkijev.

Jestliže již nkteí upímní stoupenci ideí šedesátých let repro-

dukovali své zklanoání duševní nechopností pokrokové inteligence a

nových lidí radikálního smru, skepticky pohlížejíce na možnost

uskuteniti ideály, v nž díve vili a jež šíili, vyskytli se souasn^

spisovatelé, kteí snad njaký as také sloužili politicko spoleenským^

a umleckým ideálm šedesátých let, ale zklamáni radikálními hesly

a jednotlivými radikály, pešli pozdji v tábor jich protivník, zavrhli

celé hnutí, nenáleželi-li hned od poátku k opposinímu proudu proti

ideám šedesátník. Polské povstání 1863 a mravní vítzství, jehož Rus-

dobyla nad západní Evropou v mezinárodní politice, povzneslo národní

hrdost a sebevdomí na Rusi. A toto vlastenecké nadšení jako kontrast

k negativní nálad po válce krymské, kdy všecko ruské se tupilo a ob-

viovalo, stalo se bojovným provoláním literární reakce. Nový vlaste-

necký smr zaal vytýkati píliš povolné vlád pekotn rychlé provádni

nepipravených reforem v prvním desítiletí panování Alexandra II.
;

pímé sice sympathie s nevolnickým právem v tomto smru nebylo,.

ale v oslabení moci státní, v náklonnosti vládních organu mazliti se-

s revoluními živly, spisovatelé konservativního smru se siln vyjá-

deným národním zbarvením vidli pramen duchovní a politické vzpoury,

jež zasáhla Rus. Drzá kritika ruského vládního zízení, zavrhováni

zásad, na nichž vyrostl ruský stát, totiž pravoslaví, samovlády a

národnosti, polské povstání — to thematá vtšiny románv i povídek

této národnostn zbarvené konservativní škol3^ Jako negativní typy

pedvádla tato literatura radikální raznoince, „nové lidi", jejichž:

ádní neuvdomle schvalovaly úady, které by byly mly písn protž
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nmu zakroiti, a polské pány, kteí využitkovali vzpoury ke svému

prospchu a ke zhoub Ruska. Sympathie spisovatel konservativních

náleží vtšinou vyšším spoleenským vrstvám
;
positivními typy jsou

samostatní šlechtici, nezávislí statkái, kteí nikde nesloužili nebo po-

spíšili si vstoupiti do výslužby, professoi, proniknutí láskou ke klassi-

cismu, knží, vysoko tímající prapor pravoslaví, a konen mužíci,

oddaní caru a pániim svým. Jakkoli však jsou šablonovity romány

konservativního smru, pece jen vynikají vtší živostí a stojí blíže

pravd, než romány radikálních protivníkíi. Lež jest u nich v ped-

sevzatém seskupení událostí, nikoli ve vymýšlení fact. jež vtšinou
"

bývají pravdivá. Ale spisovatelé konservativní, cbtjíce býti hodné

blízko pravd, kreslívají asto pímo podle pírody a pedvádjí v ro-

mánech svých skutené živé souasné osoby, zabíhajíce druhdy v karri-

katury, pi emž umlecká díla mní se v hanopisy a pamflety.

Na poátku šedesátých let šetrn na výstednosti mladého radi-

kálního pokolení upozorovali romanopiscové, již práce své uveejovali

v Ruském Vstníku M. Katkova, na p. Turgenv ve svých

„Otcích a dtech" (1862); mén shovívav pedvádl výstelky

radikalismu Pisemskij ve „Vzboueném moi" (1863) a Viktor
Petr. Kljušnikov (1841—92) v román „Marevo" (1864), kde

spisovatel, idealista tyicátých let, duševní hnutí šedesátých let na-

kreslil nejen jako „vzdušný pelud", nýbrž i jako souhrn škodlivých

nevlasteneckých proud. Vlastním hrdinou románu není Rusanov,

vtlení zdravého rozumu a ruského vlastenectví, nýbrž energická dívka

Nina, dcera idealisty tyicátých let, jež plna ideál se vrhne v proud

hnutí, stane se materialistkou, nihilistkou, ale hledajíc ve skuteném

život vtlení svých ideál pravdy a svobody, nalézá jen ctižádostivé

sobce, jejichž hnusné iny byly v odporu s vlastními nadšenými slovy.

V jednom z nich, hrabti Bronském, na pólo Poláku, na pólo Rusu,

jenž svou výmluvností uchvátil nadšenou hrdinku, Kljušnikov snažil

se vtliti svazek mezi nihilisty a Poláky, nepáteli Ruska. Jednotlivosti

jsou umlecky propracovány, ale celek trpí ideovou nejasností.

Protinihilistické' romány již jmenovaného N. S. Lesková, „N-
kuda" (1864) a „Na nožach" (1870—71), jež uveejnil pod pseud.

N. Stbnickij, ješt bezohlednji napadly nihilisty, rovnž také

„Bsové" (1871—72) F. Dostojevského, jenž mladé pokolení

pedstavil jako hromadu blázn, vyvrhel, zlodj, vrahv a žháv.
K reformnímu hnutí šedesátých let na poátku své innosti

literární klonil se Vsevolod VI. Krestovskij (1840—95), autor
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sensaního románu „Petrohradské peleše" (1864—87), kdež

tmavými barvami maluje hroznou prostopášnost vyšších vrstev po

zpsobu Eug. Suea. Ale v pozdjším svém román, „Panurgovo stádo"'

(1869) a v jeho pokraování, nadepsaném „Dv síly" (1874). Kest,

kiklavými barvami namaloval škodlivý vliv polských pletich na ruskou

mládež, jež jako „stádo" b3^1a hnána Poláky v revoluní hnutí. Ale li-

terárním prácím jeho chybí vážná myšlenka a umlecká propracovanost.

Kdežto jmenovaní spisovatelé usvdovali vyšší kruhy, v letech

sedmdesátých vznikla „plejáda" spisovatel konservativního smru,

kteí vedle potírání nihilismu snažili se vytvoiti positivní typy práv

ze zástupc vznešené spolenosti a staroruského života. Nejnadanjším

z tchto tendenních spisovatel byl Boleslav M, Markevi
(1822—84). V první dob své literární innosti M. napsal dva romány

bez ostré tendence: „Typy minulosti" a „Zapomenutá otázka,"

jakož i nkolik drobných povídek („Lesník", „Svobodná duše",

„Princezna Tata", „Po telegrafu"), ne hlubokých, ale neobyejn

zajímavých a vtipných. V „Typech minulosti" historie svedení

bezohledným radikálem dcery jeho dobrodmce provedena od spisovatele

velmi jemn a s velkou znalostí ženské psychologie, ale sujet není

erpán ze skuteného života, nýbrž spíše vzbuzen etbou román G.

Sandové a také postava hrdinova je plodem výmyslu, ne skutenosti.

Vypravování jak u Markevie vbec je velmi zajímavé, poutavé, ale

rozhodn lepší je román „Zapomenutá otázka", kde hrdina vy-

pravuje své tžké utrpení, an pomalouku picházel k poznání viny,

pádu vele milované matky, jímž rozbito štstí rodiny.

Ale od r. 1872, kdy M. napsal román „Marina z erveného
Rohu", spisovatel pustil se do boje s nihilismera, vnitní vzpourou a

s polským separatismem, v nichž vidl spojence. A tu již v dílech

jeho politická tendence nesplývá s umleckou reprodukcí života, není

harmonie mezi obrazy a ideou. Nepíjemn psobí na tenáe ostrý

kontrast dvou tábor, národn vlasteneckého konservatismu a radi-

kalismu, pi emž vysoké vzdlání, poctivost a hloubka ducha jeví se

pívlastky konservativních aristokrat, urozených a bohatých, kdežto

tupost duševní, niemnost a zvrhlost pipisuje se radikálním lidem ple-

bejského pvodu. Tak ve jmenovaném slabém román Marina, dcera

bohatého správce statku, podlehši vlivu niemného a obmezeného

zástupce revoluních ideí, náhle zase na pravou cestu uvedena dvma
aristokraty, vysoce postavenými velkostatkái, jimž autor pipisuje vzne-

šené, nezištné city a neobyejnou dachaplnoat. V románové trilogii:
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„Ped tvrt stoletím" (1878), „Pevrat" (1880) a „Propast"
(1883— 84) M. podává široký obraz boje týchž tábor, totiž zárodku

boje v tyicátj^ch letech, zaátku politického hnutí v dob píprav

k selské reform a doby nepokoj ku konci panování Alexandra II,

Markevi vbec rád vyvádl na jevišt skutené události a živé lidi,

podobizny státník, z nichž nkteré zpracovány s takovým mistrovstvím,

že v nich individuální tahy skládají se v umlecky typ, jiné však

pecházejí v karrikatury a v pamflety. Vida všude, i na kesleck

ministerských, „zradu" a podporování vzpoury, a úmyslné, nebo ne-

úmyslué, M. stal se hlasatelem „silné vlády", jež by Rus opt uvedla

na pravou cestu.

Spíše jako kritik, než jako belletrista výstelky hnutí šedesátých

let napadal V as. Grig. Avsjenko (1842—1913j. V ad svých

román v, uveejovaných v Ruském Vést., jako jsou: „Mléná
dráha" (1875—96), „Skípot zub" (1878), „Zlý duch"
(1881— 83) a j., Avs. nemaloval vyšší kruhy v tak i-žovém svtle

jako Markevi, nýbrž spásu vidl v zástupcích stedních, konserva-

tivních kruh, bojujících proti hanebnému nihilismu a obyejnému
taškáství, jež vidl v hnutí šedesátých let, kresle bez psychologické

hloubky obraz úplného rozvratu vzdlané spolenosti ve veselícím se

Petrohrad.

Ješt nepízuivji soudil o hnutí šedesátých let V as. Petr.

Avenarius (nar 1837), ukázav v novellách „Souasná idylla"

(1865) a „Nákaza" (1867), spojených pod názvem „Bloudící síly"

že radikální hnutí vj^erpáno bezuzdným uvolnním smyslných chtí,
nevázanou nemravností a apotheosou emancipace i smyslné lásky

pohlavní.

Nepízniv radikální hnutí šedesátých let kreslí v etných ro-

maaech ze života vznešené spolenosti petrohradské publicista kníže

Vlád. P. Mešerskij, (* 1839) vydavatel konservativního Graž-
danina, a Konst. Fedor. Golovin (Orlovskij) zvlášt v rom.

„Molodž", Život stedních vrstev, kupectva, byrokracie vyšší

i nižší, duchovenstva kreslili se stanoviska konser nativního Nik. K.

Lebed v (1846—88) známjší pod pseud. Mosko j. Dm. Iv. Sta-

chjev (n. 1840), Dm. M. Pozak (1884—96), AI. jakov
(1845—^95), jenž pod pseud. A. NzlobinaŽitel nemilosrdnou sa-

tirou šlehal cynickou prostopášnost nihilist, jež z vlastní skušenosti

jako dívjší revolucioná dobe znal, a publicista i belletrista Konst.
N. Leonj ev (1831—91), díve stoupenec zásad Sandové (v drobných
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povídkách a románech „Podlipki" a „V svojem kraj"), pozdji

konservativec a hlasatel byzantsko-asketického ideálu náboženského.

Nejlepší z jeho umleckých prácí jest povídka „A j - B u r u n" (Zpov
muže), kdež jemn zpracována otázka o postavení muže a vdané

ženy, jež sice miluje druhého, ale manžela nechce uraziti. Ješt

poátkem osmdesátých let povídky s apotheosou radikalismu a re-

voluce psal kritik a romanopisec Jurij N. Govorucha-Otrok,
zBámjší pod pseud. J. Nik o laje v (1846—96), jenž v pozdjší in-

nosti, vynikaje aesthetickým citem a živým talentem, psal proti pokro-

kovým snahám, snaže se dokázati, že zahubily ruskou literaturu. Jeho

píkladu následoval bývalý viidce terrorist Lev. A. Tichomirov
(n. 1850), jenž 1888 pešel v tábor kouservativní jako horlivý stoupenec

monarchismu.

Djepisný román ruský, který v letech ticátých pstovali plativ

sentimentální M. Zagoskin (1789—1852), F. Bulgarin (1789 až

1859), Ivan Laženikov (1792—1869), Rafael Zotov (1794

až 1871), Nestor V. Kukolnik (1809—68) a j., a který byl prost

všeho historického zbarvení, jsa proplétán fantastickými výmysly,

v usvdovací dob šedesátých let neml pstitel. Byl pstován román

spoleenský a politický v dob, kdy všecko se zajímalo o spoleenské

otázky souasné. Avšak v dob té probudilo se ruské djepisectví a

pracemi S. M. Solovjeva i N. Kostomarova tžišt djepisných studií

se zmnilo, tak že hlavním pedmtem bádání stal se místo státv a

car — lid, jeho pojmy, obyeje, snahy, sympathie i antipathie. Když

také archivy staly se pístopnjší, procitl ruský djepisný román k no-

vému životu. Vzory nového djepisného románu staly se „Vojna a

mír« (1865—69) Lva N. Tolstého a „Kníže Stíbrný-' (1861)

AI. Tolstého. Bohužel špatný píklad toho, jak se s djinami v belletrii

zacházeti nemá, podal slovutný djepisec Nik. Kostomarov (1817

až 1875) v suchopárné novelle „Syn" (1859) a v kronice „K udej ar"

(1875), kde popustil uzdu bujné fantasii a svévolnému kažení histo-

rických událostí. Tak pipravila se pda pro zálibu v takových „histo-

rických" románech, jaké psal Grrig. P. Danilevskij (1829—90).

Na poátku let šedesát3'^ch D. vystoupil s národopisnými pisládlými

romány („Nová místa", „U prchlí ci na nové Rusi^, „Uprchlíci

se vrátili"), kdež popsal volný život na jihoruských stepích, kamž
utíkali nespokojení rolníci ped hrzami nevolnictví a kde astji ješt

do horších pomrv upadali. Roku 1874 vydal román „Devátá
vlna", kreslící život v ženských klášteích. Konen od roku 1879
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uveejnil hist. román „Mironi", „Spálená Moskva", „erný
rok", kdež se zálibou kreslí rzná hnutí a vzpoury lidu, napluje

díla svá napínavými, eíFektními výjevy a dramatickými situacemi. Zá-

rove s Danilevským vystoupil s napínavými djepisnými romány z doby

samozvanc zmínný již historik D. L. Mordovcev (1830 —1905), dále

N. AI. aje v (* 1824), dramaturg i romanopisec a Evg. Karnovi
(1821-85).

Mnohem vtší význam ml 1874 v R. Vstn. uveejnný román

hrab. Eug. Andr. Saliasa deTurnemir(* 1841) „Pugaevci",
v nmž autor namaloval po bedlivých studiích v archivech velice vrný
obraz vzbouení lida za Kateiny II. pod velením kozáka Pugaeva a

nakreslil postavy hlavních úastník vzbouení i typické postavy pro-

stého lidu tak reliéfn, že jimi život s mravy 18, stol. velice názorn

illustrován. Eadikalní kritika vytkla ovšem autorovi, že penesl šablo-

novitost konservativních román do 18. stol., an vyvedl ve vymyšlené

postav knížete Danila Chvalynského aristokratického hrdinu bez hany,

vtlení všech ctností, a úlohu tajných podncovatel vzpoury pipsal

vypovzeným Polákm. Nicmén román vykazuje pednosti, které ma
zabezpeují pední místo v historickém románopisectví. Povzbuzen

skvlým úspchem, S. psal pozdji romány bez náležitých studií staré

doby, velice nedbale, ímž uškodil svému jménu.

O „zajímavost" svých „vlasteneckých" historických román pe-

oval Vsevolod S. Sólo vjev (* 1849), syn slavného djepisce, jenž

od roku 1876 napsal adu djepisných románv i povídek beze vší

umlecké ceny, vypotených na effekt, plných strojenosti, banálnosti

a melodramatinosti.

Kiklavá melodramata ze starobylosti ruské, jejímž byl nadšeným

ctitelem, vyrábl Dm. Vas. Averkiev (1836—1905), jenž svou

dráhu jako dramatický spisovatel zaal roku 1864 veršovanou hrou

„Mamajevo poboiše", kdež proti skeptickému názoru djepisce

N. Kostomarova proslavil Dmitrije Donského a dobu bitvy na poli

Kulikov (1380). Nejvtší populárnosti z jeho dramat se tší „Ka-
širská starobylost" (1870). (P. d.)
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Františkánsky filosof Duns Scot.
Ukázka z chystaných Djin stedovké filosofie Dra Jos. Kratochvil a.

(d.)

Duns Scot uí, že všecko, vyjma Boha, skládá se z látkj a

formy. Skládá se tedy z látky (materia) i stvoený duch (andl nebo

duše lidská), ale ovšem z látky zcela odlišné od látky tlesné. Tím

odchýlil se vdom od uení sv. Tomáše o látce a form a pipojil se

k názoru židovského filosofa Avicebrona') (Salomon Ibn Gebiral,

žil kolem roku 1020— 1070), jehož ovšem myln pokládal za filosofa

kesanského. Dokud není látka spojena s formou nazývá se materia

prima. Tu však nutno rozlišovati ve trojí: materia primo prima,
materia secundo prima a materia tertio prima.

Materia primo prima jest pouhá obecná základna všech vcí ko-

nených schopná vzíti na se zpsoby jednotlivých bytostí. By acela

neuritá má v sob jakousi skutenost, realitu ; nebo byla stvoena

Bohem. Vlí Všemohoucího mohla by existovati i bez jakékoliv formy.

Není žádné jiné látky mimo první, nýbrž jen tato v rzných podobách.

Není ovšem jediná íseln, nýbrž reáln, ježto každá bytost má svou

látku. Si ergo quaestio quaerat an omnia habentia materiam habent

anigeneam, vel univoce participent materiam, loquendo de materia

primo prima, dico quod sic . . . Non oportet dicere quod omnia sint

idem numero sicut membra unius corporis, quia illa materia non habet

unitatem numeralem saltem actu signato sicut semen est unum numero.

(De rerum principio qu. 8. a. 4.) Materia primo prima je tedy naprosto

všeobecná, ježto jest ve všech vcech táž. Svt podobá se obrovskému

stromu, jehož koenem jest materia prima, vtve jsou pomíjivé substance,

listy mnivé pípadky, kvty rozumné duše, plody andlé. Strom ten

aasadil a pstuje jedin Bh.
Materia secundo primo pedpokládá formu tlesnou a existuje

tedy jen v tlesech. Dicitur materia secundo prima, quae est subjectum

generationis et corruptionis quam mutant et transmutant agentia creata.

(De r. princ. qu. 8. a. 3.) Jak patrno odpovídá tato Sco^ova materia

secundo prima prvé látce u sv. Tomáše.

1) Ego antem ad positionem Ávicembronis redeo, et primam partem, scilicet ««od

ÍD omnibus creatis per se snbsistentibns tam corporalibus quam spiritualibus sit materia,

teneo. Cf. De rer. principio q. 8 a. 4.
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Materia tertio prima slouží posléze za substrát náhodných zmn
v tlese již skuteném, když umlec nebo vbec vnjší píina dává

njakému tlesu novou formu, když na p. socha z kamene zhoto-

vuje sochu.

Podobn jako rozšíil Scot pojem látky, rozšíil i pojem formy.

Každá substancielní forma jest principem urení látky, ne však veškero

urení. Jest mnoho determinujících princip, hierarchicky uspoádaných

od forem generických a specifických k form individuelní, poslední a

nejvyšší. Každá existující bytost jest jedineriá. Tlesná substance má
svou látku a své formy; poznání látky neb formy obecné jest jen vý-

sledek zkoumání rozumového. Haec est nátura universalis, cujus realitas

est in re, sed ratio formalis ab intellectu abstrahente. (De r. pr.

qa. 18. a. 2.)

Všeobecniny (universalia) jsou trojí : ped vcmi, jako forma

v Bohu, ve vcech jako jejich podstata (quidditas) a po vcech jako

roxumem odtažený pojem. Nesprávný je tedy nominalism, který upírá

všeobecninám reální bytí. Pomr mezi všeobecninou a individuem po-

jímá Scot jinak než starší scholastikové. Nevidí ve všeobecnin formu

a v látce princip individualisující, nýbrž míní, že individium stává se

skuteným individuem, pistoupí-li k obecné podstat individuelní

pirozenost — haecceitas. Jako ze živoicha stává se lovk, když

k životnosti pistoupí specifická difference lidství, tak z lovka je

Sokrates, když pipoojí se ješt karakter individualisující, Sokratitas.

Principem individuace je tedy haecceitas. Tímto názorem nabyl jedinec

ve skotismu velkého významu, hlavn asi vlivem empirických snah ve

Škole oxfordské. Scot tvrdil již, že úplná jistota o skutenosti vci
pedpokládá smyslové poznání. Pi tom hájí Scot svoji povstnou

distinctio formalis a parte re i, rozdíl formální. Vedle rozdílu

reálního (distinctio realis), jenž jest mezi vcmi vskutku rznými, a

rozdílu rozumového (distinctio rationis), jenž množí pojmy o téže vci
(na p. cum fundamento in re nebo sine fundamento in re), hájí Scot

rozlišení tetí, formální, jež ídí vnitní složky bytí. Je-li reální rozdíl

mezi látkou a formou, není to týž rozdíl jako mezi rznými formami

generickými, specifickými a individuelními téže substance. Nauka Skotova

bývá nazývána formalismus.
No etika a psychologie Skotova jest logickou výslednicí

jeho názor metafysických, jež práv jsme strun vylíili. Zmínil jsem

se výše, že Duns Scot vlivem empirismu školy oxfordské velkou váhu

kladl na smyslové vnímání, jakožto pramen poznání, ale vedle toho
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uznával ješt zvláštní intuitivní poznání rozumové. Pi tom však zase

flejlépe jist ze všech scholastik popisuje indukci, základ to vd
experimentálních,

V nauce o duši lidské pijímá Duns Scot starší theorii scho-

lastickou o duši jako principu informujícím tlo, ale dopluje ji t. zv.

formou tlesnosti (forma corporeitatis), jež tvoí organismus ; nebo

odluuje-li se pi smrti duše od tla, zstává thi pece jen tlem

lidským, vyžaduje tedy také formy organisující. Forma ta uzpsobaje

tlo k pijetí duše rozumové, od níž jest reáln rozlišná. Duše vege-

tativní, sensitivní a intellectuelní jest jen trojí formalita téže skutenosti.

Pokud se nesmrtelnosti duše týká, myslí Scot, že jí nelze

rozumov dokázati, nýbrž že jest jen pravdou viry. Kdyby duše byla

bytím o sob a od tla ve svém bytí neod^islá, pak ani svého bytí

nemohla tlu dáti. Ani ostatních dkaz scholastických na p. o vyrovná-

vací spravedlivosti a odmn za skutky dobré neb trestu za skutky

2Áé, nechce D. Scot uznati za úpln dostaitelné.

Z mohutností duševních nejdležitjší jest vle. Vle uruje se

sama v sob a neodvisle od pedmtu ke svým kom. Proto vyniká

mocn nad rozum, jemn mže poroueti a puditi jej, aby se bud

k pedmtm poznání obracel, anebo se od nich odvracel. Její úkol

mravní jest vyšší nežli rozumu ; nebo láska k Bohu jest vyšší nežli

poznání, zkáza volní horší nežli rozumová. Ctnosti mravní vycházejí

z vle jako habitus electivi. Pcdle sv. Tomáše volontas ab aliquo

objecto ex necessitate movetur, ab aliquo autem non (Summa Theol.

I II qu 10 a 2), podle Scota však voluntas nihil de necessitate

VQit. Tomáš uí passivit vle oproti dobru, Scot aktivit. V podstat

ovšem i Tomáš i D. Scot docházejí k témuž výsledku, jak dokazuje

P. Minges ve zmínném spise „Ist D. Scotus Indeterminist?" strana 112.

(Beitr. z. Gesch. d. mitl. Philos. V, 4, 1905).

V theodiceji nepodává D. Scot žádných nových dkaz pro

jsoucnost boží. Nejvyšší pojem, jejž možno vysloviti o Bohu, jest ne-

konené bytí. Jako bytí takové není Bh ani bezprostedn zejmý
ani apriorn dokazatelný, nýbrž jen pomocí píinnosti, úelnosti a

dokonalosti: Tu jeví se Bh jako prvý a jediný v každém ohledu.

Bh jediný je jednoduchý, kdežto vše ostatní skládá se z látky a

formy.

Rozum lidský nestaí k tomu, aby dokázal zcela pevn všemo-
houcnost boží; možno dokázati ovšam vyšší moc než u píin
stvoených, ale nikoliv, že by Bh bez jejich spolupsobení vše mohl.
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Také pi Bohu jest vle vyšší nežli rozum a svoboda jest podstatný

atribut každého volního kónu božího. Božské ideje nejsou podstatou

samého Boha, nýbrž objektivn pedstavy stvoené v rozumu božím.

Všecky bytosti stvoené závisí svou existencí na vli boží, ©všem

na vli za pispní rozumu. Nesprávno by tedy bylo souditi, že Scot

zašel ve svém voluotarismu tak daleko, jako by soudil, že ve vli boží

jest jediná norma dobra nebo zla. Tv^rdí naopak, že existuje z^kon

pírodní, výron božského rozumu. Ovšem rozlišuje tu zase zákony

zcela pesné a neúpln pirozené, aby vysvtlil na p. obt Abrahamovu

ve Starém Zákon. P. Minges dvma studiemi^) zase snaží se doká-

zati, že v základ neodchvlil se D. Scot ani v tchto názorech od

nauky thomistické.

') Der Gottesbegriff d. D. Scotus auf seinen angeblich exzessiven Indeterminismus

gepriift (Víde 1906) a Beleuchtung von Objekt, Umsianden und Zweck fiir die Sittlich-

keit eines Aktes nach D, Scotus (Philos. Jahrb. 1906).

Hlídka. 55
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Kázání pi exequiích za arcibiskupa

mikuláše Puchnlka.
Dr. Jan Sedlák.

Arcibiskup pražský Olbram ze Skvorce skonal dne 1. kvtna
roku 1402. Zstaly po nm znané dluhy, i) jednak že byl jen krátkou

dobu arcibiskupem (7 let), jednak také že pro stálé války v zemi ml
veliké výlohy s vydržováním etn^^ch žoldnév. Církevní pak pomry
v Cechách, vnjší i vnitní, byly tehdy velmi rozhárané." Ve vnjších

psobily rozvrat stálé vády a spory mezi duchovenstvem a svtskými

a na vnitní vrhal rozkol temné stíny a vlny podvratného bludaství

je ohrožovaly. Záleželo tedy tentokráte na volb nového arcibiskupa

zvlášt mnoho. Ježto byl tou dobou král Václav od bratra Sigmunda

držán ve vzení, mla kapitula volnou ruku, i sjednotila se na volb
generálního vikáe Olbramova Mikuláše Puchníka. 2) Sigmund

8 tím souhlasil a v ím dosaženo stvrzení volby (pevise). Ale Puchník

zemel dne 19. záí, díve než byl na arcibiskupa posvcen.

Jak bolestn byla pociována ztráta tato, dovídáme se z kázání
pi exequiích, jež konala universita za svého zesnulého kanclée.

Nalezl jsem je vrkp. jagiel. knihovny v Krakov . 1700 na fol. 19b—20b.

Kazatel si obral za thema slova evangelia poslední nedle: Arnice,

ascende superius. ^) V úvodu praví, že smutení slavnost tato není

pouhou okázalostí vnjší, nýbrž vychází z nitra. Jest pi ní lkáti, jest

i plesati. Lkáti jest, protože odešel pastý dobrý, jehož úmrtí

musí litovati celá dioecese. Vždy byl rožním kamenem, jenž

spojoval dv stny, duchovní a svtskou, tolika sváry úpln odlou-

') Kazatel u P. Marie na Luži Mikuláš kázal 16. kvtna: >Oretis deum pro

anima domini Wolfram i archiepiscopi nunc mortui, sed ipse multa debita

reliquit et depaupertavit multos* Pro to kázání, jakož i pro jiné kousky jsa vyšetován

slíbil Mikuláš, že po dv léta nebude kázati dle své hlavy. (Tento akt je dle Bokovy

sbírky v zemsk. arch. mor. . 595 a 596 v kapit. arch. pražském v kod. U X p. 130)

Jak splnil daný slib, vidti z toho, že byl 6. února 1403 kazatelství zbaven (Tadra,

Soudní akta IV str. 192 n.). O dluzích Olbramových srv. Tomek Djepis msta Prahy

lir str. 413.

-') Co je z jeho života známo, uvádí Frind, Kirchengeschichte Bohmens III. S. 49.

») Evangelium to jest na XVI. nedli po sv. Duchu, jež r. 1402 byla 17. záí.

Byl-li poheb 22. záí, konány exequie 23. záí.
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ené. Kdo je bude nyní spojovati? Nech tedy kapitula v bratrské

svornosti a pokoe zvolí za nho muže, jenž by ho mohl nahraditi

!

Jinak padne na ni vina za všecky zlé následky. Ale jest i plesati,

protože zesnulý dosáhl hodnosti, jež vyniká nade všecky pozemské.

Lze tak doufati, ježto byl vzorem pokory, trplivosti a lásky.

A nutno se za to modliti.

Pkné vysvdení pro Puchníka a není pro pochybovati, že

pravdivé. Bylf Puchník starší muž, jako dlouholetý generální viká

(1384—1402) a officiál arcibiskupv dobe znalý pomr dioecese, a

stal se svou prací, svými zásluhami, ím byl. S Janem z Pomuku
trpl muka za práva a svobodu církve a v pozdjších sporech moci

svtské a duchovní byl asto šastným prostedníkem. Mnohá ne-

pátelství odstranil — pravý „lapis angularis". V tom duchu lásky a

trplivosti byl by spravoval dioeeesi, byl by peoval o potebné opravy,

byl by za svj katolický lid dovedl i trpti. Odešel pastý dobrý

díve než nastoupil

!

Nedosti jasné jsou dv narážky, jež iní kazatel. Praví : „Adhue

non cepimus wlpeculas, que vineam nostram demoliuntur". Tch slov

Velepísn používá souasná literatura obyejn o potírání kacíství..

Jaké však kacíství by tu bylo mínno, nevíme. Druhá narážka : „quena

qaidam infatuati romani symoniaci edificantes reprobaverunt" týká se

asi poáteního odporu nkterých kurialist proti potvrzení Puchníkovu.

Pokud na tom mlo vinu svatokupectví, nelze arci kontrolovati.

Kazatel není bohužel v rukopise jmenován. Obsah kázání ukazuje,

že byl eník velmi obratný, poznámka o kurii a appell na kapitulu

pražskou oznaují jej jako muže neohrožené smlosti, proniknutého

myšlenkami reformními, i) Mohl by to býti Mikuláš z Litomyšle nebo

Štpán z Kolína nebo snad Stanislav ze Znojma. Na Stanislava

vedou mne slova na konci kázání : „in persona tocius sancte matris

ecclesie", jež se ve Stanislavov Výkladu Otenáše stále opakují, a

pak hlavn rukopis, jež má na poátku skoro samá díla Stanislavova. 2)

2e sloh nemá rázu Stanislavových spis vdeckých, nevadilo by tolik

;

nebo dle tohoto kriteria nebylo by lze Stanislavovi piísti ani kázání

„Ductus est Jesus", jež v rkp. brn. arch. zemsk. Ger. II 151 íol. 238b

*) Jen divno, že ho nepohoršuje Puchníkovo mnohoobronictví.

2) Fol. 5b—9b Utrum diligere deum . . ., 17b—19b Ductus est Jesus . . .,

24a—26a Recommendacio theologie, snad také 20b—24b Imitatores mei estote a Petite

et accipietis.

55*
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výslovn jest mu pipsáno, ba ani kázání „Gaude Maria Virgo", kteréž

je Stanislavovo nesporn. Nicmén není toto urení autora více než

ponkud odvodnný dohad.

[Sermo in exequiis pro archiepiscopo Pragensi Nicolao Puchník.]

I9b Arnice, ascende superius, scribitur Luc. 14^) et legitur in cur-

rentis dominice ewangelio.

Reverendi patres, magisti, domini et fratres dilectissimi ! Planctus

exequiarum felicis memorie re v. patris et mgriNicolai

ad esse archiepiscopum Pragensem electi et provisi ve-

nerandeo) ecclesie Pragensia et heu nuper defuncti

corporaliter et visibiliterperagimus. Forte putabitur non

in plangencium exanimacione, sed solum et principaliter ex corporali

refulgencia exequiarum, quemadmodura b. Jeronirao in ep. ad Paulám

de direccione *) Blesille dicente de Jacob mortuo, ut scribitur et legitur

in Gen -.2) Et ascendit Joseph sepdire patrem suum et ascenderunt

cum eo omneš pueri faraonis et seniores domus eius et seniores omneš

terre Egipti et omnis domus Joseph et fratres eius, et post paululum

:

Ascenderunt cum eo quadrige et equites et facta šunt castra grandia

nimis, ac deinde: Et planxerunt eum planetu magno et foti nimis.

Planctus istey ait b. Jeronimus, s) solempnis non longas Egipciis im-

perat lacrimas, sed funeris monstrat ornátm, iuxta quem modm
Aaron et Moysen fletos esse manifestm esi. Sed numquid nos in

tempore grácie iam sic tantum et precipue nostrum istum mortuum

deplangere debemus? Absit! Quod enim isti sic suos mortuos luxerunt,

factum est secundum b. Jeronimum ubi supra, quia nondum c) para-

disi ianuam Christus effregerat, nondum flammeam illam rumpheam et

versatilem d) presidencium cherubim *) sanguis eius extinxerat. Ista

eciam sieut et alia in figura patribus contingebant. ^) Unde cum nos

sumus, in quos fines seculorum devenerunt, ^) fines dico plenitudinem

1) v. 10 — ») Gen. 50, 7 n. 9. 10. — ») Migne P. L. 22 col. 470. — «) Gen. 3,

24, _ 6) I. Kor. 10, 11. — 6) Tanaže.

a) Psáno: venerandi. — h) Tak psáno; Migne: de obitu. Snad: dornaicione neb

discessione. — c) Psáno: necdum. — d) Psáno: vertiginem.
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karismatura spiritualium complectentes, fugata umbra et expoliata figura,

in corporalibus lucem et veritatem in spiritualibus vehemencius am-

plectemur, a) dicente in gaudio spirituali confidenter atque in spe celesti

gaudenter, ignorancia non obstante: Arnice, ascende superius.

Verumtamen in promtu *) hec nostra cythara in luctum nobis

vertitar, idcirco c) versis vicibus nune voce lugubri nunc autem tuba

salutari oportebit nos / verba utcunque depromere. Quia enim recessit 20a

a uobis pastor bonus, igitur illud b. Martino in sua mote obieetum

merito conqueremur : Cur nos pater deseris aut cui nos desolatos re-

tin quis? Invadent enim gregem tuum lupi rapaces. Et adhuc nou

cepimus wlpeculas, que vineam nostram demoliuntur ! ^) Ob boc eciam

non noster hic tumulus, sed pocius tocius Prag. <^) djocesis populus

habet dieere cum b. Jeremia e) partim concordando partim discor-

dando:^) Quis dabit capiti meo aquas et oculis meis fontem lacri-

marum et plorabo, non ut Jeremiáš ait wlneratos populi mei et Jesus

miseriam Jerusalem, sed plorabo lapidem velutiangularem utri-

usque mei parietis, cleriealis atque lay cali s. Quis micbi

istos parietes, seminacionibus discordiarum quasi un-

dique seiunctos, post istum lapidem, quem quidam in-

fatuati romani symoniaci edificantes reprobaverunt,
coadunabit?

Tu igitur, Pragense capitulum, si nobis istum, quem sepelisti,

[redderoX*] non poteris, non in contencione et emulacione, non in ambicione

et elacione, sed in fraterna concordia et humilitate et paciencia, spiritum

paupertatis Christi et suorum apostolorum ex alto induens, alium nobis

Saltem post illum, non raptorem sed pastorem, non que

sua et suorum šunt sed que Jesu Cbristi querentem, fideliter

et diligenter nobis procura, seiens quod totum malum, si quod

ex tua negligencia nobis evenerit, in tuum caput redundabit.

Quia tamen iste pastor alciora ceiestis regni peciit, ut confidimus,

quapropter in illa spe exultantes tuba salutari nostrum thema resonemus,

sibi dicentes: Arnice, ascende superius. O amice, eximius gradus est

esse Pragensera archiepiseopnm, postea sublimis status est esse apostolice

sedis legatum, denique insignie officii est [esse] universitatis Pragensia

') Cant. 2, 15. — «) Jer. 9, 1.

a) Pááno : amplectentur : lépe amplectamur. — li) Psáno: inpromte. — c) Psáno

idciTcum. — d) Psáno: Crac. Písa byl Polák. — e) Psáno: Jeron. — fj Vynecháno.
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studii cancellarium. Sed quid hoc maioritati Johannis Baptisté in hoc

seculo eurrenti poterit comparari, qua tamen extrema parvitas celestis

dominii maior existit teste salvatore Mat. XI :^) N qn surrexit maior

Johanne Baptista inter natos muUerum; qui autem minor est in

regno celorum, maior est eo. Igitar, arnice, ascende superius ad sedem

inestimabiliter alciorem, quam sedes Pragensis ecclesie esse possit.

Arnice quidem, quoniam utiqueinnostradyocesiplus
ceteris diligenti studio, vigilanti ani ra o, verbo et opere
plurimas amicicias inimicicias interf i eiendo procurasti.
Tu itaque, arnice, post exitm a nobis de raedio noQ descende ad in-

fimas partes terre, ubi non convenit esse amicum ; sed neque ad pur-

gatorii turbulencias, cum ibi plus inimici sevit ira, quam amici arrideat

20b benivolencia. Asceude ergo, quia / humilitatis et paciencie
signa plurimum esridenter demonstrasti — non adulando

hec dixerim, sed exterioris boni speciem cum aliis percipiens in spe

conlidenter ista denunccio.

Quapropter iterum atque iterura dicamus : Amice, ascende superius.

Non quidera ad summam parvitatem celestis dominii, que tamen per se

plene sufíiciens est celesti dominanti, sed iuxta multa tua merita [et]

karitatis indicia longe ad maiora iubilans conscende.

Quia vero non nostri imperii, hortacionis aut consilii sed neque

permissionis, sed deprecacionis et optacionis est, ut ita dicamus: Amice,

ascende superius^ sed neque hoc ipsum ex nobis tamquam ex nobis

bumiliter depreeari et karitative optare amico nostro aliquando pos-

sumus: ideo induamur Jesum Christum in vita et moribus diligenter

et constanter sequamur; et tunc secundura spera bonám ad preseus et

in futurum frequenter et in persona tocius sancte matris ecelesie

efficaciter dicere poterimus dilecto nostro hoc verbum sub imperative

et quolibet alio laudabili módo: Amice, ascende superius. Et erit sibi

gloria felicitatis eterne, quam sibi et nobis tribuere dignetur, qui vivit

et regnat deus in secula benedictus, Amen.

») v. 11.
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Z lotyšského písemnictví.
Podává Alois Koudelka.

Prese všecku nepíze vlády ruské, která všemožn pracuje o poru-

štní etných národ v ohromné íši ruské bydlících, lotyšské písemnictví

mohutní a co nejvíce na váhu padá, také u tenástva porozumní

dochází. Dkazem toho, že v poslední dob (r. 1912. a 1913 ) vzniklo

nkolik revue a asopis ist literárních. Jmenuju tu: „Druwa" (Niva)

a „Domas" (Mysl, myšlenka), dále „Spogulis" (Zrcadlo) a „Bitite"

(Velka). Prvn dva jmenované asopisy jsou msíníky, onen silnjší,

tento o poznání co do potu stránek slabší. Oba msíníky vnovány

jsou krásné literatue, pinášejíce povídky pvodní i peložené, básn,

literární causerie a essaye, jakož i vdecké lánky a potom zprávy

ze života souasného vdeckého, umleckého atd. Redaktorem „Druwy"

je známý kritik a básník Th. Seifert, jenž chystá pinésti zprávu

o eském písemnictví, a „Mysli" G. Semgals. Oba msíníky pi-

nášejí v každém svazku po obrázkové píloze a obas i hudební. Kolem

„Druwy" kupí se, — arci cum grano salis teba bráti moje slova, —
— staí, kolem „Domas" — mladí. „Spogulis" jest illustrovaný týdeník,

nejspíše bych jej srovnal s našíra^Svtozorem" a „Besedami lidu",

s oním co do hojnosti obrázk, s tmito co do obsahu. ^Bitite" je rovnž

týdeník vnovaný mládeži vbec. Krom toho dlužno se tu zmíniti

o lotyšské „Universální knihovn", již v Petrohrad vydává A. Gulbis.

Formát úpln týž až na žlutou obálku jako u Eeclamky. Dosud vyšlo

130 ísel až na malé výjimky — samých peklad, prý pelivých a

zdailých, najm prací Tolstojových, Turgenvových, Korolenkových

a jiných ruských spisovatelv, a také zastoupeni Bjornson, Schiller,

Shakespeare, Hauptmann, Anatole France.

Ku konci povšechného pehledu nemohu se nezmíniti o slovníkových

pracích J. Drawneek-a, jenž v krátké dob (3 let) po sob vydal

veliký slovník nmecko-lotyšský a rusko-lotyšský, a pro cizince byl

by potebnjší díl lotyšsko-nmecký nebo ruský, nebo starý lot.-nm.

G. B ráže ho (Brafche) jednak zastaralý, jednak rozebrán. Bohužel

nepihlížel Drawneeks dost k neologismm, bez nichž se pece žádná

vyvíjející živá e neobejde.

Z novjších publikací krásné literatury lotyšské uvádím pedn
Jahna Jaunsadrabiua, jenž vydal sbírku básní pod názvem „Dzeesmineeks"
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(Zpvák). Jsou to prosté, beze vší vášn a bez jakýchkoliv osobních

tendencí písn, ze srdce milujícího pravdu istou a ryzí. Básník zpívá

ze srdce k — prostým, istým srdcím, nežádaje jiné odmny, než

opt — milující pravdu srdce. Mimo to vydal veselohru — správnji

eeno komedii rozmarného osudu — v jednom djství „Ansis Auns"

a povídku „Jehkabs Gudrais". V obou hrdiny jsou nápadníci mladí,

naivní a pi tom babsky nesmlí, kterým jest o vyvolenou zápasiti se

soupei — chlapíky.

Ondej Upits, známý lotyšský povídká z generace mladších,

jenž iní mnohem vtší nároky na prvenství, než mu skuten písluší,

pokusil se o dobytí vavínového vnce v lyrice sbírkou básní „Mazas

dramas", ale ztroskotal. Kdežto v povídkách stejného jména vyznaoval

se hrubostí, v básních upadá ne v sentimentalitu, nýbrž v romantickou

nasládlost, ba pímo v mazhvost.

Aspasia, o jejímž umní lze íci, že stojí te práv na svém

vrcholci, vydala sbírku lyrických básní pod názvem ,,Seedu klehpis"

(Klín kvt). Básn její vyznaují se jednak jemnou nžností, jednak

bouné ohnivou vášnivostí ; tu mluví k vám z nich radost ze života,

tu zas touha po smrti; brzo až krajní sebeobtavost, brzo zase neobmezený

nárok „jáství" ; tu zaujmou vás svými hlubokými reflexemi o vnosti,

tam opt svými pvabn humoristickými úvahami o cen pozemských

statk, o smšnosti lpní na okamžikové radosti atd. Po stránce jazykové

a formální platí Aspasia za nejlepší ze souasných básník lotyšských.

Ve sbírce povídek Anny B rigader-o v é „Agra rasa" (Za ranní

rosy) spisovatelka líí dojmy z prvního svého mládí. Nejlepší jest vzpo-

mínkový obrázek, vnovaný jejímu uiteli, „ Mahzitajs Ziramermans".

„Sirds wará" (V noci srdce) zove se sbírka básní J. Akuratera,
v nichž pevládá spíše hudební nálada, než patení na uritý obraz.

Prochvívá jimi tichá, elegická resignace. Týž autor je znám jako

dovedný pohádká, dokladem toho jest povídka „Degoscha sála" (Shoelý

ostrov), jakož i sbírka pohádek a obrázk „Iz bijascham deenam"

(Z bývalých dob).

Ant. Austriua povídky „Zihrulu putenis" (Skivánek) ukazují

autora jako symbolistu a jako realistu. K povídkám onoho rázu patí :

Lazarovo vzkíšení. Ruce rváovy, Dti, Circulus vítiosus; k po-

vídkám rázu realistického : Zapuštná zahrada, Starý mlýn, Vášeii,

Daktv otec a D. matka. Uprosted mezi obma stojí: Okenice,

Matylda Kobišova a malá Klaudia, Cajkovské kvarteto a Suhneklv

duch. K nejlepším patí „Circulus v." a „Matylda Kobišova".
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Milovník myšlenky, citu ne yšedního, nýbrž hlubokého, ekli

bychom vzácného, najde v knižece A. Smilgas-a „Aízsniguschi zeíi"

(Zasnžené cesty), ím by se potšil. Jsou to, — celkem 20, — obrázky

zachycené ze zimního, snhem zavátého kraje (života), z nhož ten

onen cenný bod, — ta ona myšlenka, — upoutá pozornost divákovu,

tenáovu.

And. Upits vydal u Goltse román „Sihda tihkla" (V hedvábné

síti.) Up. dovede dobe a poutav vylíiti, co vidí, slyší, vše, co postehne.

Líení jeho nedostává se ni výraznosti ni barvivosti, ale nedovede to

uvésti v soulad s celkem, zapomíná na hlavní vc, na myšlenku, na

ideu. V jeho pracích vystupují lidé jako živé, jednající sice osoby, ale

bez cíle, bez vdomí svých in. Proto hrdinové jeho nejsou žádnými

povahami v pravém toho slova významu. tená pak peta práci U.

neví, pro a za jakým úelem vše to autor vykládal. Dokladem toho

obsah románu „V hedvábné síti". Z prvního dílu dovídáme se, že

hrdina, — Jahnis Robeschneeks, uitelský pomocník, — zavede svého

principála do pístavu, vrátí se domu a pebude noc uením se a snním
;

toí vše (krom arci popisu pístavu atd.) V druhém díle dovídáme se, že

8Í J. vyjde v nedli na procházku po nábeží, v hospod se opije,

vraceje se dom, spatí jakousi zpvaku, jež se mu zalíbí, že pijde

šastn dom a jde si lehnout; a to opt vše. V tetím oddílu udlá

J. zkoušku uitelskou, dostane první honorá za svoje písn, pohašteí

se s uitelovou dcerou a — lehne si spát. A konen dovídáme se, že

dostane místo domácího uitele u zámožné rodiny mšácké, s níž se

odebere na pobeží žíti. Co se s ostatními osobami stalo, toho se nedoví-

dáme
;
jen tolik ješt zvíme o hrdinovi, že dostane košem od domácí

sleny, že se stane uitelem na škole jisté spolenosti a že i z té je

zapuzen. Jahnis, jak nám jej autor podal, je híkou pede vším žen.

Jakmile njakou spatí, už by ji líbal, objímal, ale o trvalém spojení

ani slyšeti nechce. Podléhá však také — jako korouhvika zadutí vtru

— každému jinému dojmu vnjšímu. Je to bytost nestálá, vrtkavá,

naprosto neschopná práce vážné. Proto také nepirozeným zstává, co

spisovatel vykládá o jeho pípravách ke zkoušce a o jiných inech jeho.

Annu Gailitovou možno nazvati lotyš. pokrokovou ženou a

bojovnicí za jejich program. Ve sbírce studií a obrázk (tchto 8),

jimž dala nadpis „Iglas un maldi" (Tužby a bludy), vyzývá ženy ne

k boji proti necnostem a násilnostem muž, nýbrž k boji se sebou

samými, by vypstily v sob „lidskou sílu". Jak pohlíží na lásku, to

nejlépe vysvítá z jejího obrázku „Osvobození", kde hrdmka mluví
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o lásce isté, duševní, tvrdíc, že mže žena pouze jednoho muže

milovat, ale „oddávati se" — více mužm. A když milenec této lásky

duševní pochopiti nedovede, praví mu (— to asi má býti pádný dvod):

„Mj drahý, proto jsem tak hrdá na svou lásku, že dovedu jenom tebe

milovati, Iebas že se tlesn jiným oddávám".

„Pirmee wiini" (První vlny) Jana Kiawia (tak nazval sbírku

svých povídek) jsou tak staré jako ten náš svt a tak nové jako dnešní

den, nebo vlnami, o kterých vypravuje spisovatel, teba rozumti lásku,

jež nenadále vyrazí v duši lidské jako píboj, v pravd však po léta

eká a ždá prvního pohledu druhé osoby. Láska v povídkách (6) Kl.

jest asketická a istá, ne však té strohé istoty, jež tlo a ducha ubíjí.

Askese Kl. hrdin je jiného rázu. Ona vyvírá z niterného stavu hrdin,

z požadavk tém nesplnitelných, jež oni kladou do svých vysnných

ideál. Z povídek Kl. mnoho mže získat mládež.

„Eedzimtais grehks" (Vrozený hích), tof titul románu trojdílného,

jejž podává lotyš. dívkám Ivande Kaija. Obsah krátce tento: Dcerka

uitele Goby žije až do svého 17. roku u svých rodi na venkov

v zapadlém kout. Tu teprve pomýšlejí rodie na další vzdlání dceino.

Míní ji poslati do Rigy do gymnasia, ale aby mohla postoupiti do

vyšší tídy, teba k tomu pípravy. V úkol ten uváže se student Waldis

Pahrups. Waldis míní vážn dostáti svému úkolu, ale pi tom se zcela

vážn zamiluje do Gaidy (tak se jmenuje dívka) a ona do nho. Na

podzim jest W. vnovati se vlastním studiím. Gaida pijata do gymnasia.

Dopisují si, v lét pak se scházejí v Randuw (rodišti dívin). Pomr
jejich pekroí dovolené hranice, než prese vše to „dsledek" se ne-

dostaví. W. byl by ochoten nevinnou dívku pojmouti za cho, kdyby

jenom mu to nevadilo v dosažení cíle jeho tužeb, totiž ukonení studií.

Gaida nežádá té obti od nho, a po jeho odchodu provdá se po

mnohém niterném boji za kazatele Wilnu, jehož nemiluje. 2ivot jejich

je svrchovan rozháraný, muž ze" žárlivosti pozdvihne ba i ruku proti

žen, jež se cítí tím nešastnjší, že dtí nemají. Gaida konen odejde

od muže a po smrti matin do Rigy, kde si najde místo uitelky.

Tu nastane Gaid nový, veselý život; stýká se s muži, kuje „moudré"

plány o úkolech ženy a o jejích pomru k mužm atd. Waldi zatím

stane se profesorem a jako profesor dojde ku G., aby s ním šla. Než

G. ho odmítá, nebo byla se mezitím zamilovala do jiných. Román

Iv. Kaije neliší se valn od podobných prací Arcibaševov^^ch, nebo

dánské spisov. Karin Michaelisové. I tu hrdinka obtuje istou první

lásku svou — vášni tlesné. Podivná vc, a autor románu nehodlá
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muž idealisovati, pece typ Walda Pahrupa povedl se mu nejlépe a

nejdslednji. Je to nejsympatitjší typ celého románu. Krom Gaidy

vystupuje v románu ješt pl tuctu jiných žen, ale ze všech vane na

vás duSevní prázdnota a chorobná emancipace. Proto právem táže se

kritik v „Druw", chápeli spisovatel, že knihou tou podává lotyš. dívkám

místo živného chleba — tvrdý kámen.

Linards Laizens zahrnul do sbírky „Wehji un aizwehji"

(Vtry a závtí) tyto povídky: Taneník, Tiché slzy, Mlha, Stine,

Uitel Karulis a Zinits. Jsou to prvé práce autorovy. V povídkách jeho

pevládá lyrika citu a okamžiku. Z toho dvodu povídky jeho nevj-

znaují se fabulí, nýbrž psychologickými reflexemi a úvahami.

K nejlepším pracím patí povídka o uiteli Karulim a o staré dívce

Stin.

A. Delgaws vydal první díl své trilogie románové „Riga" pod

názvem Patrioti. D. má v lotyšském publiku mnoho pátel, ale i

nepátel. Jeho první vtší román „Starý zámecký pán" jmín za nej-

lepší dosud historický román lotyšský. Jiný román jeho „Zeltenite"

líí život dlníka z 90. let. Román Patrioti sestává z dvou díl.

V prvním seznamuje spisovatel tenáe s hrdiny románu, s Petrem

Krauklitem, Laurou, Kreilim, Mikumem, židovkou Leiti. Dovídáme

se tu o seznámení se Petra s jeho neznámým a poktným kmotrem

Rabemainem, s jeho obchodem a s jeho obchodvedoucím Fuksingem,

pozdjším velkým národovcera. U nho seznamuje se s mladými lotyš.

krajany, kdežto kmotr vede veliký dm svj po nmeku. Následkem

zápalu Petrova pro vc lotyšskou vyhodí ho kmotr. Uchytí se opt u

nm. firmy, pro národní práci pichází však do sporu s policií, po-

zbývá znova místa, tone, až posléze za pomoci Fuksingovy dostává

hospodu do nájmu a zakládá „lotyš. družstvo." V dalším II. dílu vy-

pravuje autor prvotní innost a práci družstva toho. — Nejnovjší

práce D. je naturalistický román se všemi dobrými a špatnými vlast-

nostmij jimiž se takové romány vyznaují, než kdo se zajímá o lotyš.

nedávnou minulos, najde v nm mnohý umlecky podaný a vylíený

píbh a nejednu podobiznu ze všech vrstev lotyš. spolenosti ze 70.

let. Slovem první díl trilogie D. lze nazvati velikým panoramatem

nedávného lotyšského národního probuzení a života.

Ku konci zmiuji se o vydaných sebraných spisech, a to

Rudolfa Blaumana, jichž vyšel už IV. svazek. Do prvního svazku

pojaty byly drobné povídky „Pee skala uguns", do druhého humoris-

tické a satyrické básn, do tetího básn téhož obsahu, jakož i práce
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prosaické, tvrtý pináší povídky, nejlepší, jež f Bl. napsal. Rovnž
rychle pokrauje souborné vydání prací Andr. Needry. Dosud

vyšly v I. svazku jeho básn (Zelineeka dzeesmas), pak pohádka naší

doby „Zemneeka dehls", hra „Zem," povídka „Zeturtais beedris"

(tvrtý bratr) a kresba „Weentuliba" (Samota.) V druhém svazku

dv povídky (prvá delší) „Siksparnis" (Netopýr) a (Wilis Wahlodze".

Ponvadž tu již o nich referováno, nemám co dodati, leda že obojí

vydavatelé dávají si záležeti na výprav. Totéž platí i o pokraování

sebraných spis J. Poruka a Sauleetisa.
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Francísco Ferrer.
BoH. Kyselý. (. d.)

Je-li tento rozsudek oprávnný „dle platných zákon", jest

pece jisto, že vzbudil ve „veejném svdomí" Španlska a to v obou

táborech pravice i levice trapnou sensaci. Dílo Ferrerovo bylo již

dostaten známo, než aby veejné mínní dalo se pesvditi o jeho

oprávnnosti.

Boet, len levice, naznail s jemnou ironií, zasten a pece ze-

teln, kdo se zasadil o rozsudek osvobozující. Vypravoval totiž starou

historii z r. 1622., kdy byl hrab Villaraediana úkladn zavraždn ve

svém koáe a to také v ulici Calle mayor. Na soudce psobil tehdy

tajným vzkazem vévoda Olivares, všemohoucí vlada španlský. Proces

byl zastaven. Kde kdo vdl, že Boet oznauje píznivce Ferrerova

hrabte de Romanones, pedsedu soudního dvora, za muže, jenž podobn
psobil na soudce.

Jiný svdek, radikální republikán, ctitel Lerrouxv Salillas, potvr-

zuje rovnž, že Španlsko nesouhlasilo s osvobozením a že nenabylo

pesvdení o nevin Ferrerov. Ve snmovním zasedání 5. ervence

1907 pravil totiž oteven : „Ferrerovi bylo pi procesu tolik nadržováno,

že se intervencí se známé strany pímo psobilo na soudce. (Výkiky.)

Teba vylíiti vc, jak se skuten má. (Pochvala konservativní men-

šiny.) Když se blížil den rozsudku, — mluvím dle skuteného stavu

vcí, nebo se jedná o záležitost tak dležitou 1 — promnil se íšský

soud madridský v bídácké zasedání, nebo žádný z president necítil

tehdy povinnosti býti pítomna peHení, jež odehrávalo se ped tváí

celé Evropy. Pravím vám veejn holou pravdu, že té chvíle zavládla

taková stísnnost, takové strachy, že jen tak lze vysvtliti vývin a

rozuzlení záležitosti, jak se práv udalo".

V cizin arci Španlsko také nezískalo ani respektu ani vážnosti

ku svým zákonm a institucím, které mly státi pi králi, o jehož

život šlo.

„Jsme beztak v nevalné povsti (dí týž poslanec) a to se ješt

stupovalo procesem, nebo všichni tvrdí, že Ferrer byl osvobozen ze

strachu a jenom ze strachu".
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X. Zavení Moderní školy.

Rozvoj moderní školy barcelonské, otevené v záí 1901, byl

povlovný, ale trvalý. Ve výkazech 1905—06 vypoítává se, kterak

návštva její rostla. Ve školním roce 1901—02 bylo v ní zapsáno pouze

70 dtí (38 chl., 32 d.), roku 1904—05 již 126 (77 chl, 49 d.). Té

doby ,však ítala tato „hlavní škola" 14 poboek v Barcelon a 34

na venkov v okresu katalanském a valencijském. Byly to totiž školy,

v nichž zavládl již duch Ferrerv a jeho stoupenc. Jakého rázu byl

v nich výchov, patrno z výkladu oitého svdka. Odchovanec Ferrerv,

uitel, dokazuje žákm, že není Boha, takto: „Abyste se pesvdili,

že všecko povídání o Bohu je planý žvast, uiníme pokus. Je-li Bh,
a to všudypítomný, zavolejte na a uhlídáte, že se vám neozve. Potom

si zavolejte mne a uvidíte, že uslyším a pijdu. A pedagog vážn
vyšel ze školy. Hoši volali s patiným drazem a rámusem Boha,

který se jim arci neozval. Víra jejich byla již ubita. Jakmile kdosi

zakiel: Pane uiteli! — zjevil se tento u vítzosláv ve dveích se

slovy: „Nu, vidíte, že není Boha" . . .

Státní úady se prozatím o tyto školy a o methodu vyuovací

nestaraly, nebo zúmysln netušily, co se takovým výchovem pipravuje

spolenosti španlské. Ba, když se v obci Villanueva otvírala první

odboka, súastnil se i Rodríguez Méndez, vládou potvrzený rektpr

university barcelonské. Což divu, že Ferrer jásal a vidl se u cíle

svých „reformních snah" 1 Francouzský jeho rukopis (zabavený pi

procesu) vyjaduje to slovy: „Snad jsme pro svou opatrnost nevzbudili

pozornosti. Snad za to dkujeme i netenosti španlských úad, které

se neráily informovati o pravém pedmtu nového vyuování, nebo

ho nepokládaly nebezpeným a škodlivým pro své zájmy nebo pova-

žovaly vbec za nemožno, aby vc se ujala. Ale uvážíme-li, co znamená

poet žák našich škol pro budoucnost, pomníme-li, že jsou to hlavy,

které shodily jamo, dovedeme si pedstaviti, jaké bude budoucí pokolení.

Ujme-li se všude myšlenka utvoení stedisk, kde by se uvoloval duch

i svdomí, nekyne nám v brzkn nadje na uskutenní želaného plánu ?

A pijdeli útisk, bude-li kdo chtíti zastaviti úžasný náš pokrok, pak . .
."

Ferrer nedopsal, ale co asi domyslil, ukázala revoluce v Barcelon.

Neobával se tedy hrub, že by škola jeho nemla budoucnosti, ale „to-

lerance" nebyla pece protekce jeho díla. Teba smjí ve Španlsku

anarchisté áditi, jako nikde v Evrop, a teba se zákon nestaví proti

šíení nejpokrokovjších nauk sociálních, chrání trestoí zákonník i tam



Francisco Ferrer, 791

zájmy spolenosti a obecná škola není ani tam k tomu, aby se na dtech
zkoušely nejnesmyslnjší nápady toho kterého oprávce spolenosti.

R. 1905 byla uzavena nejprve odboka ve Villanueva, dále ve

Valencii, na níž psobil zbrklý dvrník Ferrerv Samuel Torner. Puma
Morralova vyburcovala obecenstvo, které rozpoznalo blízké vztahy mezi

zloinem a školou barcelonskou. A veejnost sama vynutila, že se

liberální vláda konen odhodlala školu zavíti. Stalo se tak pípisem

dozorce obecných škol ze dne 15. ervna 1906, který odvodoval
krok vlády poukazem na nesplnní král. dekretu o školách z r. 1902.

Dekret ten byl dílem liberální vlády a to samého potomního minister-

ského pedsedy hrabte de Romanones. Co se rozkiklo do svta
„Obranným komitétem", že píina zavení školy byla prý nevinná

hostina, poádaná v jejích místnostech o Velkém pátku 12. dubna 1906,

je báchorka podobné kvality, jako tlachy o strašlivé moci a inkvisiní

krutosti klerikalismu.

Ve snmovn rozvinula se o škole Ferrerov debata 16. prosince

1906. Konservativní poslanec, eník na slovo vzatý. César Silió ped-
ítal z ítanek ve škole té užívaných, oznail ji pímo školou anar-

chistickou a žádal po vlád, aby pítrž uinila ádní podvratných živl.

Ministr vyuování Amalio Gimeno omlouval vládu. Španlské

lákonodárství prý nepedvídalo (jako ve Francii lex Falloux), že by

se v jakýchkoliv úelištích mohlo psobit k uvolnní spoleenských

svazk, které mají býti co nejpevnjší a nezniitelný. Teprv nedávno

vyžádaná statistická data pouila prý ministra, kolik jest ve Španlsku

rozmanitých ústavv a škol, o jejichž existenci nemla vláda ani po-

tuchy, tím mén pak o zakladatelích, programu, uitelstvu a psobení

takových škol. Pi tom se ministr zmínil, že Soledad Villafranca žádá

právní cestou znovuotevení Moderní školy a to zvlášt z toho dvodu,

že prý jest úpln nezávadná, ježto knihy (o nichž Silió mluvil) byly

z ní již odstranny 1 Nastala vava, pi níž známý Lerroux zastával

školu a zárove zavrhoval její uebnice, mluvilo se nesmírn mnoho

o svobod vyuování, o útisku klerikalismu, a to vše uinilo Ferrera

známým a slavným, nejprve ve vlasti, potom i v cizin. Svt se poal
zajímati o muže, který šel svou cestou pes hlavy ministrv a škol-

dozorc. Tak stalo se, co se zdá neuvitelným. Zavládl smr konser-

vativní a školy Ferrerovy (vyjma hlavní v Barcelon) psobily dále.

Královský dekret r. 1907 upravil dohled na obecné školství a privátní

ty školy nezanikly, nýbrž stály ted takka pod státní ochranou. Atentát
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proti králi prospl vlasn protidynastické skupin škol, Ferrer vyrostl

v oích všech španlských spiklencv a revolucionái celého svta po-

dávali mu nadšen ruku. Dilo neblahé dokalo se reklamy

!

XI. innost Ferrerova mimo vlast.

Zavením školy podala se Ferrerovi píležitost, aby dilo své

prohloubil a rozšíil. Mohl upevniti styky s revolucionái mimošpanl-

skými. aby ml pomocníky v celém svt, až udeí hodina rozhodná.

Odtud založení listu „L'école renovée" v Bryselu.

Ferrer píše 3. prosince 1907 Laisantovi : „Založím v Brysela

nový asopis, který bude jakýmsi mezinárodním rozšíením „Moderní

školy" vBarcelon. Úkolem této revue bude vybudovati plán rozumového

výchovu dle pítomného stavu vdy. Chtl jsem zíditi hned školu

takovou, ale bude, tuším, nejprve teba pipraviti ji diskusemi. Svoji

revui podávám všem, kdož se zabývali díttem, nech uloží a protíbí

v ní své názory, aby se spolenou prací sformuloval praktický návod

pro moderního vychovatele . . . Míním pipraviti v Barcelon, pokud

pomry dovolí, uitelský ústav, kde by se vzdlávali mužové chtjící

zasvtiti síly své výchovu dtí v budoucí „nové škole". Založím rovnž

museum, kde by se ukládal materiál ku konkrétnímu propracováni

projektu a budu vydávati i díla, jak pro uitele, tak pro žáky, která

by tomuto plánu odpovídala. První íslo revue pinese konen návrh

o Mezinárodním svazu, týkajícím se rozumového vzdlání mládeže."

Slíbené první íalo vyšlo 15. dubna 1908 a téhož roku vydáno

celkem 8 ísel. Dne 23. ledna 1909 vyšlo již v Paíži první íslo

„Obnovené školy" jako týdeníku. Tu povoloval také své zášti proti

„nedosti rychle se obnovující spolenosti". Také internacionální ligu

podailo se mu založiti. Prvním estným pedsedou byl Anatole France

(Francouz), výkonným Ferrer, leny výboru hjVi zvoleni Angliané,

Nmci (Haeckel), Italové, Belgiané. Ježto zanikl asopis Modeiní školy

s jejím uzavením, založen byl nový msíník španlský, odnož bry-

selského, v nmž se Ferrer holedbá, že dílo jeho nikterak nezaniklo.

„Moderní škola jde vítzn vped, neopravujíc ani svých snah a method,

ani svých úmysl do budoucna. Kráí vzhru k ideálu s pesvdením,
že poslání její je dílem vykupitelským a že rozumovým a vdeckým
výchovem pispívá k založení pokolení lepšího, dokonalejšího, nežli

jest pítomné." Bylo to pravda. Ferrer neupravil a nezmnil nieho,
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nahradil jenom španlskou moderní školu svtovým hnutím. V celém

Španlsku ml na sto škol ízených již duchem svým a velikou

bibliotheku.

To vše nebvlo by však asi pivodilo tragických dn barcelonských,

kdyby se byl Ferrer omezil pouze na vychovatelství jako prostedek

vedoucí k revoluci. Cesta ta zdála se rau ponkud zdlouhavou, i vrhl

se celým úsilím na zpracování proletariatu. Po atentátu roku 1906

ochladu láska k apoštolovi alespo na veejnosti. Republikánský list

„El liberal" uveejnil mu pouze nkolik málo významných dopis.

Z republikán zátalo mu vrných nco nejradikálnjších, jako byl

Lerroux. Ba ani nkteí volnomyšlenkái španlští nebrali ho vážn.

K tomu odnáší se asi rozmrzelost, již vyjaduje v listu svém píteli

Jaimeovi Garrigovi v Buenos Aires (8. ledna 1908) : „Od liberál

nebo tak zvaných liberál lze se nadíti pramalá, ježto žijí z nevdo-

mosti a vykoisování dlné tídy, jako jiní. Spása kotví v ideách re-

voluních, radikálnjších, ve vzpoue lidu, která by smetla nynjší

politický ád a dosadila jiný . . . Reforma a mé snahy dvou let mohou
býti uskutenny jedin v zemích, které se naped revolucí vymanily

od vlivu náboženství a kapitalismu". Radikálové zdáli se nadšeni pro

Ferrera. pokud jim to prospívalo k rozvoji mezi dlnictvem, ano

uspoádali v „lidovém dom" i slavnost k jeho poct (k níž byl nucen

pispti 100 peset, jak z procesu vysvítá 1). Ale tušíce asi, že ferre-

rismus zavádí píliš daleko, zíkali se ho, a Moya, professor a lerrou-

xista, obrací se v listu „E: progreso" veejn na guvernéra barcelon-

ského, ohrazuje se proti domnnce policie, jako by byl anarchistou a

holdoval zásadám Ferrerovým. Žitím pispíval Ferrer do turinského

listu „Válka sociální" (La Guerra sociále), jehož snažením bylo vy-

chovati proletáe pro revoluci v Itálii. „Jsem celým srdcem váš", píše

jim, „a chci, abychom se všichni, kdož milujeme svobodu, spojili pes
hranice íší, bychom si vzali píklad z vlád a kapitalist, kteí jsou

vždy a všude za jedno, aby v neuvdomlém lidu udrželi staré ped-
sudky, které jim nechávají volnost užívati privilegií," To byla oblí-

bená písnika Ferrerova, která se asto ozývá v jiné revoluní revue

italské „Sempe avanti" (Stále vped), do níž psal o pomrech na

Rusi, on 1 I v jednom list stedofrancouzském objevuje se lánek proti

„mšfácké a kapitalistické" republice Clemenceauov. „My republikáni

španlští ukážeme svým asem, kolik dovedeme, aby naše republika

byla opravdu vzorem státu sociálního, kommunistického a svo-

bodného."

Hlídka. 56
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Tyto snahy Ferrerovy vyvrcholeny ustavením „Dlnické solida-

rity" (Solidaridad obrera), spolku založeného v lednu r. 1908, jako

výsledku anarchistického kongresu z r. 1007 v Amsterdamu. Svaz

ten vydával i list stejného jména, jehož duší byl zase Ferrer. Pvodn
byl založen proti píliš mšácké a málo radikální „Solidarit kata-

lonské" ze 17 spolk dlnických v Barcelon a 16 v okolí (20 tisíc

len). Tídenní sjezd svazu v záí 1908 vykazuje již 112 sdružení,

z nichž celých 50 v Barcelon. Tuto massu lidu ovládal Ferrer úpln^

ona byla v jeho ruce revolnním nástrojem v Barcelon. (p. d.)
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O ídborsksch traktátech eucharisticksch.
Dk. Jan Sedlák. (O.)

Také druhý odprce pikartství, jenž již v prvním období je potíral

8 Píbramem, mistr Jakoubek ae Stíbra, pozvedl nyní proti nmu hlasa

svého. Ale pozd, teprve nedlouho ped svou smrtí, a skoro nesmle.

Lze to pochopiti — vždy mluvil tu proti duchovním synm svým.

Uinil to traktátem (questií) Utrum ex fundamento,pnz bývá v rukopisech

nadepsán De existeniia vera corporis Christi in sacramento altaris.

Ježto má ráz úpln katolický, ^) byl traktát ten asto opisován a jest

uveejnn Hardtem III 884—932.

Pro vznešenost pedmtu nechce Jakoubek mluviti ze svého,

nýbrž z Písma a sv. Otcv, Proti Žatcov zásad, že teba rozumové

koumati lánky nauky, zdrazuje mistr utraquistický nutnost víry,

jež opovážlivým hloubáním snadno se podkopává. Ve svátosti oltání

jest s námi stále pravé tlo Kristovo, z Panny Marie poaté a zrozené

a na kíži umuené (in sua propria existentia) a toto tlo jest

živým chlebem duší, ne njaká milost od nho rozlišná („Corpus Christi

non solum secundum aliquam graciam aliam condistinetam a se, sed

secundum suam pro pria m existenciam est panis vivus datus

ad manducandum íidelibus et similiter sanguis ad bibendum" (Hardt 1.

c. col. 888 n.) O tom tle 2) mluví Kristus u Jana v hl. 6. Pokud žil

Kristus na zemi, mlo ono tlo dvojí byt: jeden živoišný, hmotný,

viditelný a smrtelný, druhý božský, duchovní, neviditelný a nesmrtelný,

plynoucí z hypostatického spojení s božstvím. A dle tohoto druhého bytu

jest tlo Pán pokrmem naším, nikoliv dle prvního. Tak tvrdí Pán sám

u Jana v hl. 6, tak mluví svatí, *) Byt duchovní mže býti bez bytu

hmotného a tím bytem mže tlo Pán býti souasn na rzných

místech. Jako však byt hmotný zde na zemi pedpokládal skutenou a

vlastní existenci Pán, tak ji pedpokládá i byt duchovní. Kdekoli tedy

jest tlo Pán bytem svým duchovním, tam jest ve své vlastní existenci.

') Písa v rkp. vid. dv. 4936 fol. 165a nadepsal jej : Tractatus mgri Jacobi d«

Misa, theologi profundi, katholice conscriptus.

*) in sua eiistencja sivé nátura (ibid. 899.)

*) Jeroným, Paschasius, Augustin, Chrysostom, Fulgenc, Anselm.

*8*
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Jest tedy i ve svátosti oltání ve své vlastní pirozenosti a existenci.

To dokazuje Jakoubek zase z Písma a sv\ Otc*).

Ježto tedy Kristus Pán ve svátosti oltání dle bytu svého duchov-

ního jsa pítomen, jest tu mnohem pravdivji a vznešenji, než byl

na zemi dle bytu hmotného, tebas je tu zahalen zpíisobami chleba a

vína, písluší mu úcta klanní. Není tedy správné, co nkteí bezbožn

tvrdí, že jest nám tlo Pán dáno pouze k požívání, nikoli k uctívání,

a že jest Kristus dle svého bytu duchovního jen v nebesích na pravici

Boha Otce.

Z nauky té plyne povinnost pro vící, aby se dobe pipravovali

na sv. pijímání a zachovávali pikázání Boží, pro knze pak, aby byli

svati. 2)

Také Viklefovy dvody 3) proti pítomnosti Pán ve svátosti

oltání, myslí Jakoubek, ^) že neznamenají nic jiného, než že Kristus

není pítomen dle bytu hmotného. Na doklad uvádí dva výroky z Vikle-

fových kázání a jeden z Trialogu.

Odmítnuv ješt bludné tvrzení nkterých, že jest tu tlo mrtvé ^)

a že jest tu pouze milostí jakous, vyvrající z tla Kristova v nebi,

napomíná Jakoubek vící i knze k Ú2t velebné svátosti, aby se

vící pi pozdvihování a když jde kna k nemocnému, Kristu klanli,

knží pak aby nosili tlo Pán uctiv, majíce slušné velm a rozžatou

svíci. Proto zavrhuje nošení velebné svátosti do bitev, že se tím svátost

zneuctívá. ^) Na konec varuje Jakoubek ped chytrostmi bluda.

') Citován Jeroným, Augustin, eho, Anselm, Hilar, Paschasius, Ambrož,

Theofil, Cyrill, Jan DamaS., Chrysostom, Bernard, Anselm, Hugo, Albert Vel., Tomáš

Aq. Jakoubek uvádí vždy citát, pak jej vykládá a iní závr, že jest Kristus ve

svátosti »seeundam veritatem et náturami, »in nátura sua propria«, >in sua propria

eiisteneia«, »in nátura et in sua propria existencia*, ssecundura reálem existenciam

ipsius carnis« etc. Srv. k tomu lánky Píbramovy pedložené knžím táborským na Konopišti.

^) Qnam sancti (debeant esse) sacerdotes circa hoc magnificum convivium summi

regis, ut ibi non assistant cum cruenta consciencia, ut quidamex nostris heu

faciunt, qui agni celestis comedunt carnes sieut agni, qui venditur in macello,

eructantes adhuc all ia pharaonis et cepas Egipti viciorum enormitate deformes,

luxurie scéno sordentes et eciam sordidis et immundis sancta ministran tes indigne.

(ibid. col. 923). Tak pláe Jakoubek astji nad zklamanými nadjemi reformních snah!

^) Argumenta forcia et quasi insolubilia, praví Jakoubek ibid. col. 925.

*) Opakuje tu stále verbum xvidetur.* Píbramuv boj proti Viklefovi již tedy

i Jakoubka ponkud zviklal v pesvdení.

') Ut quidam errantes istis temporibus scandalose dixerunt (ibid. col. 927).

*) Sacramentum corporis et sanguinis domini tremendissimum et divinissimum

non deberet portari communiter et continue in carapis et bellis cum crudis et carnalibus,
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jižto rznými dvojsmyslnými formulemi uvádji vící v omyl. Pravit

kacíi, že tlo Pán není ve svátosti podstatn, tlesn aroz-
sažn. To je správné o bytu hmotném a viditelném, ale oni tím myslí,

že není tu podstatn a tlesn dle bytu duchovního. íkají a píší

v traktátech, že je tu Kristus d u c h o v u , svátostn a reáln,
ale nepiznávají, že jest zde ve své pirozenosti dle bytu du-

chovního a božského. Nech jsou tedy vící opatrní

!

Traktát Jakoubkv jest, jak patrno, úpln katolický. O remanenci

není zmínky — nebylo k tomu dvodu. Polemický ráz spisu nevy-

stupuje nikde v popedí. 2ádný knz táborský není jmenován ba ani

Táboí vbec nejsou zmínni; jen všeobecn se mluví o bludaích.

Ale z obsahu je zejmo, koho má Jakoubek na mysli. Je to pede-

vším Biskupcv první traktát, jejž celý spis potírá, pak rzné
„tract atu li'*, z nichž uvedeny i nkteré výroky. Které však ml
Jakoubek v ruce, nelze uriti. Jasn oznaen jen traktát Jana Nmce
ze Zátce. Neznám je spis, v nmž by bylo trojlenné rozdlení tla

Kristova: 1) pirozeného, 2) mystického t. j. církve a 3) svátostného

(ibid. col. 922). Z obrany Jakoubkovy, že netvrdí, jakoby tlo Kristovo

prost pecházelo v božství, jak prý nkteí jemu neb jiným jemu

podobným vytýkají, lze souditi, že polemika proti této vt, vyskytu-

jící se ve všech táborských traktátech, týká se Jakoubka, snad i n-
jakého spisu jeho, a se dobe dá vztahovati i na Píbramovo „Surge,

domine". Na konci traktátu dovídáme se, že ml Jakoubek o tom

pedmtu veejnou disp uta ci i), jejíž podrobnosti jsou nám ne-

známy. Ale questie tehdejší jist se nelišila mnoho od našeho traktátu.

Pozornosti zasluhuje poslední prosba Jakoubkova, aby tenái nepo-

hrdli jeho spisem „propter indignitatem persone scribentis, habite
in odio a multis ni mis".

Jakoubkv traktát rozšíen byl brzy i v eském pekladu.
Nalézám jej v kod. vid. knih. d v. 4302 fol. 160a- 164b neúplný

(bez zaátku) a v rkp. 4935 fol. 149-182 a v raj hradském 417

fol. 203a-240a úplný. Peklad má ped questií tato pedmluvu

:

Dobrota svrchovaná pána našeho Jezu Krista a památka všech div-

ných vcí božských z božské pedivné múdrosti asu tohoto vzácného a

cruentis atque crudelibus, timorem dei pre oculis non habentibus, ne divinissimum et

tremendissimum omni veneracione sacramentum vilipendatur et contemptui et ostentui

detur (ibid. cot. 929 n.)

') Exposueram enim me ad respondendum in ista materia publice in actu obiec-

cionibus magistrorum vel aliorum (ibid. col. 932
)
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za dnóv spasenie jest nám v svátosti velebné dokonale a hrozn zuostavena,

v nížto veliké vci božské jsú zaveny slavné a velmi velebné, tak že

jakož svtí dotýkají, že všecky moci nebeské, cherubínové a serafinové

mají se dosti dívati a dívajíce se úpln nemohu se a dokonale nadívati

Štdrosti, velebnosti, moci a múdrosti božské v této svátosti drahé od Boha
nám zjednané. A že, jakož svatý Pavel praví, antikrist pijde ve všelikém

svedení, již asóv našich posledních nebezpených satan jest srdcí popudil,

aby úst pozdvihnúc v nebe smli zle mluviti o svátosti tla a krve božie.

Protož že mlenie pivodí mnoho zlého, ne i bdu pináší, jakož písmo

die: Bda mn, že jsem mlal : i abych pro mlenie Boha nerozhnval,

také srdcí práv o tle božiera vících abych u viee potvrdil a nevície
i bludné zdali bych z daru božieho na pravú cestu navésti mohl, tak aby

zenie a poctivost pravá k té svátosti jakož slušie byla ode všech kesa-
nóv vrných zachována, chci tuto otázku položiti a té písmy starých svatých

dokázati, aby tudy seznána byla pravda a viera, která jest byla tch prv-

ních svatých, A otázka jest tato: Móž-li dokázáno býti . . .

Pedmluva tato, mající úpln ráz spis Jakoubkoyých, a celé

zpracování pekladu, jenž nkde postup zamuje, nkde rozSiuje

závry, nkde (proti bludam) i znan mnoho pidává, nasvduje,

že pvodcem pekladu jest Jakoubek sám. Peklad Dionysiovy

modlitby, jenž na konci v rkp. vid. 4302 jest pipojen, byl poslán

Martinem z Volyn Cbelickému, pekladatelem však jest asi také

Jakoubek.

Doslov.

Ješt jeden vdce husitské orthodoxie oaval se proti pikartským

traktátm táborským: mistr Jan Rokycana (r. 1443) spisem De
existentia. Ježto však o tom spise se zmínil a jej uveejnil Nejed lý

(Prameny k synodám), bylo by zbyteno zde se jím obírati. Blud
pikartských týkají se také vtšinou spory mezi Píbramem a

Paynera, k nimž ve zmínném rkp. mikulovském II 28 na fol.

179 -183a jest pkný píspvek, i) Ale ježto spory ony mají podklad

širší, bude o nich pojednati zvlášt.

V píloze uveejuji eucharistické traktáty objevené v rukopise

dietrichsteinské knihovny v Mikulov II. 28.

') Tractatulus de sacramento mgri Anglici contra Przibram: Ut vericu ampliuš

cognoscatur . . . conclutio christicolis horrenda.

é
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JDr. Franz Sawicki : Der Sinn des Lebens. Eine katholische Lebens-

philosophie. Paderborn. Bonifacius-Druckerei. 1913. Str. 327. C. 4"20 K.

„Zaujme-li otázka po smyslu života vší silou myslícího lovka,
pak mu již nedá pokoje, vzdor všem starostem a roztržitostem denním
nachází vždy znovu hodinky samoty, v nichž drazn ped duševní

oko pedstupuje. Žádná otázka se nás tak nedotýká, žádná nežádá
draznji odpovdi jako tato, na ní závisí náš život. Zstaneli záhada
bytí nerozluštnou, není rozumný, lovka dstojný život možný a

v bolestné resignaci musí skonit, kdo se nechce spokojit jako zvíe
jen potebám okamžku žít" (str. 1). Není proto divu, že lidstvo o tuto

záhadu práv v novjší dobé jeví veliký zájem, S tisícerými otázkami

na rtech, s neklidem Ahasverovým spchá lovk moderní od nového
proroka k novjšímu, oekávaje od nho rozluštní palivých záhad
životních. Po mnohých zklamáních stává se nedvivým vi vší vd
a snaží se otázku tu v sob utlumiti, Brzy však poznává, že se mu
to nepodaí, že touha dovdt se pravdy o smyslu života je s lidskou

pirozeností nerozlun spojena. Njaký as jsouc tlumena, propuká
zvídací touha a Ahasver dává se znovu na cestu za novými moderními
pravdami. Autor probírá nejdležitjší problémy, jež myslící lidstvo

zajímají, a objasuje je se stanoviska kesanského. „Má život njaký
smysl?" „Ideál dokonalosti jako životní cíl". „Kultura tlesná a sport".

„Vyžití pirozených pud", „Pravý ideál dokonalosti". „Výchov k do-

konalosti". „Církev jako vychovatelka", „Mravní význam práce".

„Problém bolesti". „Život jako práce pro všeobecné blaho". „Život

jako práce kulturní". „Život jako bohoslužba" a jiné. Jak otázka

první dovede nitro lidské rozbouit, jakou trýze psobí, toho dokladem
jsou vyznání velikých muž, sv. Augustina, Tolstého (Má zpov),
Carlyla (Sartor Resartus) a^ jiných. Jen povrchní hdé nevdí o po-

dobných trýzních nieho, „Život jejich jest," jak praví Ewald, „stálým
shonem bez cíle a smyslu ; stálé ponoování v nové a nové sensace,

horená snaha utéci od sebe za každou cenu. A tážete-li se nkoho
z tch, kteí se do proudu mass vrhají, co vlastn zamýšlí, bude se

na vás bu bez porozumní dívati anebo jako námsíník, který své

jméno slyší ustrašen se zarazí: — ano kam?" (Str. 3.) Pessimism praví,

že život náš jest hotovým nesmyslem a má proto zhoubný vliv na
životní ideál ; vli, jádro lidské osobnosti, káže zniit. Správn dí jeden

moderní filosof, že taková filosofie jest filosofií smrti. Pravý opak toho

hlásal Nietzsche, doporuuje naprostou svobodu instinkt. Jest však
tato svoboda pravou svobodou? Nebyla by to hotová tyranie? „Co Kant
nazývá kategorickým imperativem," dí A. THouct, „to mírný impe-
rativ. Opravdu kategorickým, surovým, bezohledným imperativem jsou
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V lidském život nízké pudy a žádosti, když se nkde domohou vlády . . .

Jejich jho a bím není mírným a lehkj-m, jejich jho de lovka
do krve až ho k smrti dode. Diese Begierden binden sich dem
Menschen auf den Riicken, und dann geht die wilde Mazeppajagd
los, bis er tot ist." [Zur Psychologie der Kultur. Bemen 1910. Str. 276.]

Ve stati o esthetické kultue, dle níž má krásno zaujmouti místo ná-

boženství a mravouk}^, se upczoiuje, kam mnozí v té píin dospli.

„Jík smšno," dí O. Wilde, „dlit lidi na dobré a zlé; na hezké a

škaredé, to by bylo nejlepší rozdlení." Na jiném míst píše týž; „Není

nic dobrého a zlého, jest pouze zajímavé a krásné." — K nejpozoru-

hodnjším pojednáním díla patí „Moderní apologie híchu". Mnozí
spiscvatelé nejen že prohlašují hích za odpustitelnou slabost, nýbrž
mluví dokonce i o právu na hích. ,, Pirozenost, hlavn zdravá sray-

slnost má právo na vyžilí a híchem by bylo chtít toto právo zkrátit"

(str. 210). Jak v té píin zmatek pokroil, lze poznat z toho, že se

právo smyslnosti, specieln pohlavní, prohlašuje svat3^m. Foerster praví,

že u mnohj^ch spisovatel máme pocit, jakoby náboženství bylo z duše

pe'oženo do sféry pohlavní. Nkterým je dokonce hích vcí mravn
cennou a pro duševní vývoj nepostradatelnou. „Co se obyejn nazývá-

híchem," dí O. Wilde, „jest podstatným prvkem pokroku ; bez híchu
by nastala ve svt stagnace." Nejinak soudil i Nitzsche, který píše,

že nejsilnjší a nejhorší duchové pivedli lidstvo nejdál, „rozplamenili

vždy znovu usínající vášn . . . Ve skutenosti jsou zlé pudy práv
v tak vysokém stupni úelný'mi, druh udržujícími a napostrádatelnými

jako dobré, jenom jejich funkce jest rzná". K jakjhn dsledkm vedou
takové zásady? Hrozný mravní úpadek nynjší doby jest ovocem
soustavného podrývání mravního vdomí.

Katolická filosofie životní vyniká neobyejn, srovnáme li ji s mo-
derními zásadami životními, což dílo toto jasn dokazuje. Spis Sawickiho

jest prvním svazkem sbírky „Katholische Lebenswerte", v níž budou
vycházet monografie, projednávající význam katolicismu pro svt a život.

Dr. Ernst Thomin: Weltordnung und Bittgebet. Eine apologctische

Studie. Kircheim Mainz. 1912. Str. 220. C. 4-20 K.

Vztah prosebné modlitby k svtovému ádu patí k dležitým
problémm a týká se samých základ svtového názoru. Od pradávna

snažili se myslitelé tento bod objasnit. Rozhodujícím v té píin byl

a je dosud problém Boha. Ví- li se v nezmnitelné fátum, nebo v ne-

osobního boha, pak nemá prosebná modlitba žádného smyslu. Nejen

aiheism, nýbrž i pantheism musí prosebnou modlitbu odmítnout, ne-

chce-li si ám odporovat. Prosebná modlitba má smysl jen v náboženství,

které uznává osobního Boha. Víra pohanská v nkolik osobních boh
stžovala modlitbu prosebnou, protože byla možnost rozporu a ne-

pátelství mezi jednotlivými bohy, kteí mohli sob zámry vzájemn
zmait, jak se pohanský svt domníval. Avšak i na stanovií-ku thei-

stickém vyskytují se nkteré obtíže, které autor v druhé kapitole ob-
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jasuje. Mezi moderními filosofy vyskytli se i takoví, kteí o modlitb
prosebné tvrdí, že má na rozbouené nitro veliký vliv. Ziegler, Paulsen,

norský filosof Monrad. Pragmatista James dokonce praví, že modlitbou

lze dosíci r^realních úink". Celkem mže se íci, že koenem mnohých
námitek proti prosebné modlitb jest nedokonalá, nepravá pedstava
o Bohu. Mnohj- si myslí, že Bh, donucen jsa modlitbou, opra-

vuje a mní ové úradky a tím i ád svtový. „Harmonie a nikoli

disharmonie je základním rázem všech plánv a skutk Božích" (str.

146). Vše píjal Bh do s^ ého ádu svtového, i prosebné modlitby,

tak že o njakých zmnách a opravách, vynucených na Bohu pozdji,

není ani ei. „Moudrost Boží jest absolutní, nevyerpatelná ve svém
bohatství ideí a má nekonenou moc a dobrotu" (str. 146). „Není to

vznešená myšlenka, že Moudrost Boží veškeru pírodu i s ohledem

na modlitby uspoádala? Není pochyby, že Bh mohl takový ád vy-

myslit, který tyto podmínky spluje" (str. 148). Tak vysvtloval vci
vhlasný maihematik Euler. „Als Gott ara Anfange der Dinge die Ge-
setze der Weltentwicklung grundete und alle Ereignisse vorausbestimmte,

nahm er schon auf alle Umstande, besonders aber die Wiinsche und
Gebete seiner verniinftigen Geschopfe Kiicksieht und ^etzte damit die

Ereignisse in Eiiiklang" (str. 200). Bh pojal též ve svj plán vyslyšet

modlitbu i zpsobem nadpirozeným — zázran3^m. „Vyslyšení modlifcby

bez svtového plánu Božího jest nemyslitelným" (str. 214). Autor koní
dílo slovy: „Výzva Pán k vytrvalé modlitb a zaslíbení, která jí dal,

zstanou slovy vné pravdy." Dr. J. Vrchovecký.

Kn. E. Trubeckoj : Mirosozercanije Vlád. Serg. Sólo vjev a. Ve
dvou sv. 191H. C. 4 ruble.

Ki)iha filosofa a publicisty kn. Trubeckého o nejnadanjším filo-

sofu ruském ^. Solovjevovi (1853— 1900) je nejcennjší novinkou ruské

filosofické literatury za posledních let. Takového významu kniha ta

nabývá nejen proto, že má tak dležitý pedmt, nýbrž také proto,

že spisovatel ám je vynikající filosof a osobní pítel velkého filosofa,

s nímž je duševn spíznn spolenými ideály. „Solovjev nemže býti

pro mne pedmtem historické studie," piznává se kn. T., „psáti

o nm znamená zárove s tím uriti též vlastní svtový názor v nej-

dležitjších jeho podstatních základech." Ale pi vší své úc' k osob-

nosti a filosofii S. kn. Trubeckoj nikterak se neostýchá písn kriti-

sovati nebo „cdlouiti v uení !á. živé od mrtvého, zrno od šupiny,"

uznávaje v tom nejlepší zpsob uctíti památku nebožtíkovu.

Kn. Tr. pokouší se zbaviti uení S. spojení jeho se životem, se

zemí, jemuž S. pikládal velký význam, snaží se se slab i ti význam
nejhlavnjšího úkolu S., vtliti kesanství v život po-
zemský. Ve vysvtlení kn. T. filosofie Sol. zbavena svého individuál-

ního zbarvení a splývá v celek s tradiním zavrhováním pomíjejícího

svta. Ale Solovjevu byla nejdražší myšlenka o oduševnní zem,
o vtlení kesanství v život pozemský a petvoení tohoto svta ve
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Tyšší formy, o postupném pipravení zem k druhému píchodu Pán
a promn zem v Nový Jerusalem, Kn. Tr. pedpokládá, že toto

oduševnní srta možno jen cestou katastrofy na konci svta a tím

vlastn v znané míe nií dílo života Sol.

Hlavní zásluha T. záleží v tom, že pistupuje k Sol. s kriteriem

vnitní, immanentní kritiky, kterou se mu podailo v znané
míe dokázati, že vtšina sporných „utopií" Sol. (jako národnostn

messianské blouznní o tetím ím a uskutenní nesmrtelnosti po-

hlavní láskou) vnitn odporovala podstat jeho názorv, oné centrální

idei Boholovka, jež jest duší celého jeho uení. Heslem syé kritiky

kn. T. volí slova Spasitelova : „ne pokoj pinesl jsem, nýbrž rozdlení."

Smíšení mystického s pirozeným, pozemského s nebeským má za

„hlavní hích" celé filosofie S., toto smíšení odporuje prý podle mí-

nní samého spisovatele úmyslu Solovjeva vytvoiti filosofii kesfan-

skou, jež se vždycky snažila odluovati pozemské od nebeského. Zdejší

svt nemže býti kesanu samocílem, pravda žije v jiném svt, bož-

ském. Cíl djin lidstva záleží prý v tom, aby vychovaly lepší lidi,

prostedníky mezi svtem zdejším a záhrobním a tmito prostedníky

budeme všichni zachránni ve svtové katastrof vzkíšení a obnovení

svta. Proniknutí kesanských zásad v náš život je možno jenom ve

form velice nedokonalé a dokoná se po katastrof druhého píchodu

v ád už mystickém.

Pes to jest dílo kn. Trub. významným zjevem ve filosofické

literatue ruské.
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O slovanských sv. apoštolech vydal povstný berlínský

iprof. Briickner novou „pravdu" (Tiibingen 1913, str. 127), ne sice již

tak dravou, jako byly pedešlé, ale ješt dos urážlivou. V recensi,

již uveejuje pražský August Naegle (Theol. Revue 1913, 14/15), vy-

týká se mu zvlášt, že bez dostatených dvod piítá sv. Methodji
pímý nebo te už jenom nepímý pvod vlastních životopis, ba že

bez kusá dvodu jej viní z padlku dopisu Hadriana II. k Rostislavu.

„Hátte Bruckner reeht mit seiner sov^^eit ausgedehnten Zuweisung der

Autorschaft der Viten an Methodius, dann gábe es wohl in der ganzen
Kirchengeschichte keine zweite Personlichkeit, die mehr auf den Nach-
•ruhm ihres Namens und ihres Werkes bedacht gewesen ware, ala

dieser gottbegeisterte Asket, fiir dessen ernste Wrde, Selbstlosigkeit,

Aufgehen im Dienste einer Idee auch B. wiederholt so schone Worte
íindet." Proti Snopkovi praví N,, že Vita ital. není pramenem tak

cenným, a že bulla Jana VIII (880) neobsahuje „rozkaz" slovanského

obadu, jak S. chce. Pannonské legendy i bulharská pocházejí dle N.

snad od fotijských pozdji pibylých ueník Methodjových, nikoliv od

nho, o jehož pravoví dle N. nelze dvodn pochybovati.

B. neprávem opakuje, že naši svatí vrovstcové nebyli Rosti-

slavem na Moravu zavoláni, nýbrž že pišli sami; N. jen (s jinými)

podotýká, že vedly k tomu Rostislava hlavn pohnutky politické, tak

že nelze ho (s Bonwetschem) srovnávati s Karlem Vel. a jeho kulturní

inností — o emž arcif možno souditi také jinak! Podobn též o tom,

že slovanský obad byl by míval pro naše zem tytéž neblahé násled-

ky osamocení a odíznutí od západní vzdlanosti, jako na dalším vý-

chod, akoli možno pipustiti (s Jagiem,) že u nás nespoíval na
širších vrstvách ; neml ani kdy se zakoeniti, zvlášt za stálého pro-

následování. Jinak uvádí N. též odpor Jagiv s Briicknerem disku-

tovati: naše stanoviska, praví Jagi, jsou nesluitelná (Entstehungsge-

schichte der kirchenslavischen Sprache, str. 94.) Proti Snopkovi souhlasí

N. 8 B., že sv. Cyrill nebyl posvcen za biskupa. Konen vytýká
N. Briicknerovi neslušnou nadávku „Rdmlinge" proti jeho vdeckým
odprcm

;
je to oblíbená zbra svobodomyslník, když vcné dvody

selhávají, a Briicknerovi selhávají asto.
*

Studie a texty k náboženským djinám eským,
red. Dr. Jan Sedlák, mají vycházeti tvrtletn o 8— 10 arších, za

roní pedpl. 10 K. První sešit obsahuje vesms práce radaktorovy

k životopisu Husovu. Revise dosavadní práce o náboženských
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djinách eských jest nade vši pochybnost nutnou. Samozejmý poža-

davek, aby badatel o djinách náboženství vyznal se nejen v pra-

vidlech vdy djepisné, nýbrž i v obsahu jejím, zde tedy v otázkách
náboženských, prácemi dosavadními zídka kdy vyplnn. ,,Anae-

sthesie náboženská a ignorance ve vcech theologických kalí nutné

správný úsudek", praví p. vydavatel v úvod a v píloze podává hned

také doklad na práci Voborníkov, který na oslavu eského Jeronýma

ve Sborníku filologickém napsal, že protivníkm Jeronýmovým na

snme Ko.stnickém (tedy uencm prvého ádu, jako byl Gerson, Petr

z Ailly, Zabarella!) byly jeho výklady „nepístupné, tžko postižitelné

a zkrátka tuze filosofické." Omezený chauvinismus takový jest ovšem

možný také jen bez vdecké mezinárodní kontrolly; tak je s Husem,
s Komensk3'^m atd. — co všecko zbožuovatelé jejich o nich u nás na

potupu Církve vybájili, bylo by ped širším vdeckým forem smšné.
Prkopné práce Sedlákovy dávají doufati v lepší budoucnost.

*

V novinách stále se opakují zprávy o úmyslu macedonských

Bulh ar sjednotiti se nábožensky s ímem ili uzavíti unii. V unii

vidí mnozí jediný prostedek ujíti vlivu tyranie ecké a srbské orihodoxie

a tak uchovati si svou národnost. Je zajímavým djinným zjevem, že

Bulhai hned od svého obrácení stále kolísali mezi Byzancí a Eímem
— Byzanti-ké pravoslaví sice zvítzilo, ale vidíme optovné pokusy

u Bulhar navázati styky s Éímem a v nm najíti oporu proti vlivu

eckému. Poslední takové hnutí bylo v r. 1860. Ze nesplnilo toho, co

slibovalo, a že bylo zastaveno, to hlavn teba piísti vlivu ruské

vlády, jež nasadila všechny páky, by unionistické hnutí potlaila.

Zbytek onoho hnutí je 15 tisíc Bulhar, kteí zstali unii vrnými.
Od roku 1883 mají tito sjednocení Bulhai dva apoštol;ké vikariáty,

jeden pro Macedonii, druhý pro Thracii. Vikariát macedonský má 12000
vících bydlících na 26 místech. Správcem je biskup Sanov sídlící

v Soluni. Svtský klérus se skládá z 230—35 knží, které v duchovní

správ podporuje asi 12 Lazarist. Lazaristé také založili a ídí v Zei-

tenhku u Solun pro katolické Bulhary chlapecký seminá, který má
nyní 30 chovanc. Mimo to mají v Soluni ústav pro výchov katolických

uitel. Katolické bulharské školy navštvuje asi 1000 žák. Milosrdné

sestry Sv. Vincence mají v Kukuši. na sever od Solun, díví školu

s 300 chovankami, školu pro katolické uitelky a sirotinec. Je tu též

domácí žen&ká kongregace, jejíž lenky jsou vesms Bulharky. Slují

sestry Eucharistianky, jest jich asi 30 a mají díví školy.

Apoštolský vikariát pro Thracii, spravovaný Msgr Ptkovém
v Drinopoli, má asi 4000 vících na 18 rzných místech. Svtských
knží je 15, k tomu pistupuje 6 Assumptionist a 5 Resurrectionist,

kteí pijali východní ritus a psobí v duchovní správ. Resurrectioni-

stéj polský to ád, mají v Drinopoli kolej se ICO bulharskými žáky.

Assumptionisté, aby byl vychován domorodý klérus, zídili v pedmstí
drinopoUkém Kara-Agai chlapecký seminá, který má 35 žák. Theologii

vlastní studují chovanci semináe pak v Caihrad v theologickém
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seminái Sv. Lva, ízeném rovnž As3umptionÍ3ty a ureném pro

sjednocené Bulhary, Reky a Armény.
R. 1906 jmenovala Sv. Stolice Msgr. Mirova arcibiskup^ím v Ca-

ihrad; Msgr. Mirov má sob podízeny sjednocené Bulhary v Caihrade
a zárove jest u turecké viáiy pedstavitelem všech sjednocených
Bulharii. Mladoturecká vláda jej za takového též oficieln uznala

v ervenci 1909.

Jak nyní po válce nábaženské pomry u Bulhar se vyvinou a

zdali ona unie se stane skutkem, nedá se pedvídat. Orthodoxie ruská

i ecká nasadí jist všechen vliv a všechny síly, by unii zmaila.
*

Trojí návrat do Církve budí pozornost v Americe a

v Anglii píznanými okolnostmi. Plukovník William Dawson, té

doby námoní dstojník lostva Spoj. Stát, stal se katolíkem s man-
želkou a tymi dtmi. Je pravnukem Alexandra Campbela, zaklada-

tele protestantské sekty eampbelitu ili „uenník Kristových" (disci-

ples of Christ) v Pennsylvanii.

Klerik anglikánský Cyprien Alston stal se mnichem benediktin-

ským a správcem chrámu sv. Antonína ve mst Dulwich, kde býval

protestantským kazatelem, a téže doby odpisáhl blud fará anglikán-

ský diecese Birminghamské Rev. M. Gateley. Abbé Gasquet, benediktin,

znalec „reformace" anglické, poznamenává: „Biskupové anglikánští

ztratili již pravomoc nad svým klérem, který holduje po vtšin
volnomyšleukáství. Pouze církev katolická stojí neochvjn a celé

ady lidí vzdlaných pistupují ron k ní. Jsem pevného mínní, že

do ticeti let bude Anglie rozdlena na katolíky lnoucí k papeži a na
volné rayšlenkáe, nebo protestantismus klesá poád více na moc ne-

mající významu.

"

Státní církev anglická, zdá se, má chu vrátiti se k úct sva-
tých. Na církevním sjezdu v Southamptonu mluvil londýnský biskup

o tom, jak se mu v Rusku divili, že anglikánská církev nemá svatých

obcování, a jak sám uznává, že tato úcta není jen njikíu zvláštnstkou
církve ímské, ale založena je v lidské duši.

*

V anglické revui „The Tablet" ze dne 2. srpna t. r. podává
jesuita Bertram Wolferston nkolik dat o pítomném stavu církve
katolické v republice ínské, v zemi rozlohy 15000 angl.

tver. mil. s 400 milliony obyvatel. Jeden katolický knz pipadá tam
na 189.500 duší, a na 636 katolík

; z 298 obyvatel je jeden kesa-
nem katolickým. Uvážírae-li, že raissioná evropský potebuje dv léta,

ab}^ pochopil nkterý dialekt a dovedl v nm hlásati evangelium, že

mluvená, i lépe zpívaná e užívá paterého pízvuku, na nmž zá-

leží tém vše, aby se jí porozumlo, že je teba aspo ptiletého

studia písma ínského, kde platí „co slovo, to znak" — dovedeme si

ponkud pedstaviti, jak mnohá je že pro hlasatele pravdy a jak

rozlehlé pole jejich innosti. Snad nejvtší a nejpožehnanjší jest

missie jesuitská v Kiang-nanu v provinciích Kiang-su a Ngan-lioie
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s 50 milí. obyvatel. Celá missie itala letos 1 biskupa, 195 knží
(z nich 145 jesuit a 21 domorodých), 55 bratí eholních a 399 sester

evropských i ínských. Krom nich psobilo 190 katechist, 612 ui-

tel, 797 uitelek a na 880 zbožných žen, povených ošetováním

nemocných, ktním umírajících dtí atd. V Zika-veji mají jesuité

seminá, astronomickou observato s meteorologickou stanicí proslulou

po celém východ, pírodopisné museum a kolej navštvovanou 364

žáky. Msíní revue v ínském jazyku vychází v 2200 exempláích.

Náboženský list Cheng-Sin-Pao (Posel Srdce Pán) ítá 5200 ex.

msín. Nedaleko v Tu se-ve jest sirotinec pro 254 hoch a ínská

tiskárna.
*

Halt Caine-ova kniha „The Woman Thou Gavest me" (Zena,

kterou jsi mi dal, v. Gen. 3, 12.) zpsobila v Anglii trochu sensace,

ale nevoli u katolík. Autor, který se chlubí svými symphatiemi

k Církvi a známostí s „pedními osobnostmi katolického kléru," spojil

svj párek neplatným satkem a potom v celé knize deklamuje o ne-

snázích manželské nerozluitelnosti. Církevní osobnosti jsou mu známy

práv tak jako církevní zákony. Jeho papež má kdy, aby dlal ká-

zání prosté irské dívce, kterou vidí po prvé. (A holka spativši pa-

peže omdlívá jako Esther ped Assuerem.) Biskup je slabý v theologii

i na rozumu. Z knží veselý P. Giovanni, který má rád dvata a

upláchne s jeptiškou, dává špatné svdectví autorov lásce k Církvi.

Otec Dan je žvanil ješt horší než papež a biskup. Pedstavená

kláštera nutí padlou holku, aby vstoupila do ádu. Milosrdné sestry

jdouce k nemocným, zpívají „Pange lingua" a vykikují „ora pro

nobis". Jedna z nich, místo v konvente, bydlí v Piccadilly. Podobná,

karikatura sdlána s obady. Kde autor chce zacpati místo, spustí „Pange

lingua," nebo „De profundis" nebo zanotí nešpory s „Laudate Domi-

nm" a „De profundis" na konci. Tento poslední žalm se mu líbí.

Ústy Marie 0'Neillovy nás pouuje, že nejkrásnjší officium církevní

jím zaíná. Hloup sentimentální sensace na úet Církve.

*

Za všeobecného oslábnutí krásy a velebnosti na zemi jedinou

nositelkou onch velikých pravd, jež pocítiti a pochopiti schopni jsou

jenom neetní a to jen ve zvláštních chvílích života, jest církev,

jediná spoleenská organisace, jež vychází od zem a vede lidi knebi,

k íši absolutní krásy a pravdy. A této nositelky vznešených ideálv

a pravd zastal se v Novém Vremeni zvlášt vele známý spiso-

vatel V. V. Rozanov, poukazuje na vný, nepomíjející význam

církve jako veliké a poslední krásy na zemi uprosted ubohého života.

„Odejmete-li lidu církev," praví autor, „zasejete-li v lidu uchýlenost

vi církvi, zbavíte lid všeho jeho^ smyslu, samostatného a vlastního

jeho smyslu, odejmete mu veškeru radost, veškeru dstojnost."

Západní modernismus náboženský jeví se na Rusi v po-

dob „nov okres an 8 tví" s jehož stanoviska dogmata jsou pouze
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symboly, jenom vnjší znamení, vyjadující obsah náboženství v urité
dob a msjící se pizpsobovati nejen náboženskému citu každého
lovka, nýbrž mající býti uvedeny ve shodu s vdou a djinami.
Novokesané ruští zavrhují duchovenstvo, vnjší formy bohopocty
a podstatu náboženství vidí jen v náboženských pocitech a citech.

Správn ukazují církevní listy ruské, že uení tchto novokesan
nemá žádné opory ani v evangeliu, ani v uení sv. Otcv.

*

Sv. synod petrohradský, jak jsme už díve sdlili, vypracoval
nový návrh zákona o rozvodech. Ale správn poznamenávají listy,

že samo obmezení dvod k rozluce ješt neupevní
rodinných svazk a tžké podmínky proceasu rozlukového tíží

jen osoby mravn citlivé, z nichž by mohlo býti zdravé jádro rodinného
života. Lidé, hledající v manželství zábavných dobrodružství, s lehkým
srdce sehrají komedii pestupku, podplatí svdky a domohou se snadno
rozvodu. Jistou ochranou rodiny, jejího duševního zdraví a štetí mže
býti jen neúprosné písná kontrola církevní a zkoumání podmínek
ped uzavením siiatku, jakou spatujeme za starých dob.

Dlouhé tenice mezi r asínskými a rumunskými právo slav-
níkyv Bukovin ponkud urovnány tím, že pro rusínské píslušníky
ustanoven zvláštní generální viká.

Dle zpráv blehradských mají se koncem íjna shromážditi všichni
metropoliti a biskupové srbští (pravoslavní) k poradám.
Pedmtem porad mají být rzné poteby srbské církve, obsazení
uprázdnných biskupských stolc a znovuzízení srbského patriarchátu
v Péi. Uprázdnné biskupské stolce jsou ona biskupská sídla, odkudž
Srbové bulharské biskupy, pívržence to exarchátu, zahnali. Srbská
církev nestála a caihradským patriarchátem nikterak v dobré shod;
teprve, když byl uzaven spolek s eckem, zmnil se i pomr
k patriarchátu v pátelský. Tím Srbsko mlo zdánliv církevní dvod
bulharské biskupy, pívržence exarchy, tedy schismatiky, zapuditi. Jiná
jest otázka, jak bulharské obyvatelstvo v srbské ásti Macedonie pijme
ony nové biskupy, kteí mu budou ustanoveni na eených poradách.
Dosud totiž obyvatelstvo samo si biskupy volilo, Porta dávala pouze
své potvrzení. — Ješt vtší politický význam má znovuzízení patri-

archátu v Péi. Nebo nynjší patriarchát Karlovický není niím jiným
než ddictvím a pokraováním patriarchátu Peského, který v dob
nejvtšího tureckého útisku zanikl. Jakmile Srbové obsadili Pe, ihned
tamjšímu klášteru, bývalému sídlu patriarchovu, vrátili všechny statky,

které kdysi Turci byli odali. Ze by Rakousko znovuzízení tamjšího
patriarchátu tžce neslo, je na bíle dni. Vzniklo by tím náboženské
stedisko, k nmuž by i rakouští Srbové gravitovali, patriarchát Karlo-
vický by pak ztratil všechen svj význam a vliv.

Stav a pomry, v nichž se nalézá mniSstvo, bývá zpravidla vrným
obraiem stavu církve samé. To platí též o církvích východních o d 1 o u-
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ených od lvíma. Církve ty mají své mnišstvo, ba mly je díve
než západ, nebaf ranišstvo se nejprve rozšíilo na vj^ebod a odtud

teprve bylo peneseno do církve západní. Mnišstvo je nyní na Výcbod
v hlubokém úpadku, který se jeví jak ve vnitním život mnich, tak

i v ubývání jejich potu. Výjimku zdá se tu initi Rusko, které má
mnišstva dosti znaný poet ; že však vnitní pomry a duchovní ži/ot

ruských klášter je neutšeným, toho dkazem jest stálé volání po

reform a náprav, které se ozývá ze samých církevních ruských

kruhu. Lopucbin ve své církevní Historii (Petrohrad, 1901) udává poet
ruských klášter na 800, z toho 500 mužských, 300 ženských. Dle

statistiky v Echo Orient (VI. 397) je poet všech klášter v Ru5ku

780, a to 481 mužských s 15.072 mnichy a 7000 novici, 249 ženský ih

8 8020 ehol aicemi a 29 000 no vikami. K tomu pistupij*^ 17.300

eholník a eholnic, jež nepísluší k žádné eholní komunii. Celkem
tedy jest eholník a eholnic 76.000. Novjší statistika z r. 1904 udává

jejich poet na 84.389. Zaráží na první pohled velký poet novic a

pomrn mal}'' poet skateaých eholník To se vysvtluje ruským
zákonodárstvím, které dovoluje skládati slavné sliby teprve po skoneném
ticátém roce vku u muž a tyicátém u ženských Do této doby

je dovoleno novicm i novickám z kláštera vystoupit.

Vedle Ruska je hlavním stediskem východního ranišstva hora

Athos. Žije tu asi 7000 eholník rzné národnosti: Rek, Rus, Bulhar,
Rumun, Srb a Georgijc. Obývají tu 20 hlavních klášter, mimo to

však velký poet dom od nich závisejících t. zv. skit.

V ecku, když poala válka zi neodvislost, bylo 544 mužských

a 18 ženských klášter s 3903 eholníky^^ 120 k1ášte'' bylo úoln
prázdno, 200 mlo mén než 5 len. ecká vláia majetek tchto

klášter z velké ásti zkonii okovala. V roce 1908 má R'ícko pouze

167 klášter, z nichž je 10 ženských. eholník je 1500, eholnic

pouze 200!
Velmi etné kláštery má Rumunsko, za to však velmi málo

mnich. Poet všech mnich páí se pouze na nkolik set. Vtšina
náležela díve bu oekumenickému patriarchátu neb hoe Athos, klášteru

sinajskému a klášterm jerusalemským, jimž zakladatelé urili dchody
ze založených klášter. Kláštery ty však nebyly nijak stedisky nábo-

ženského života, nýbrž pouhými velkostatky, které vždy nkolik mnich
spravovalo. Roku 1864 kníže Kusá vtšinou míjetek tchto klášter

zkonfiskoval, když mu dlaly eckou, protirumunskou politiku.

Patriarchát karlovický mel r. 1900 27 klášter 3 636 mnichy.

V Bulharsku dle údaj z r. 1909 bylo: 75 mužských klášter

se 169 mnichy. 16 ženských se 260 eholnicemi.

Srbsko mlo r. 1903 klášter sice 53, ale mnich pouze 113!

erná Hora má nkolik klášter, ale vlechny jsou prázdné!

Zcela nepatrný je poet klášter i eholník v patriarcháte

Alexandrijském, v Dalmácii a Bosn s Hercegovinou. V patriarcháte

Antiochijském je 17 klášter. Nejvtší má 50 mnich, vtšinou však

mají pouze 2— 5 obyvatel.
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Cypr má sice 37 klášter, nebydlí však v nich více než prmrn
6—7 eholnik.

Bohatý kláštery je pomrn patriarchát Jerusalemský. V Jerusalem
a okolí je na 20 orthodoxních klášter, poet mnich však nepevyšuje
200. I zde jsou vtšinou mniši pouhými správci klášterních statk a

niím jiným.

Uvedené údaje statistické jsou pro smutný stav nesjednocených

východních církví výmluvnjší než jakékoliv jiné líení.

*

Kasaní soud nedávno zrušil nález krajského soudu jiínského,

jímž byl jakýsi lovk (odpadlík) odsouzen, že ne smekl maje po-

tkati knze jdoucího zaopatovati (§ 303 tr. 2.) Dle § 14 z. z.

není prý k náboženským últonm nikdo nucen; potkav knze náhodou
nedopustil se žádné pohoršiivé demonstrace. Dle §§ je to pravda, ale

kdož pak nyní zamezí, aby takové „náhody" se nestávaly napoád a

v celých tlupách ? na p. pi prvodech ? Kdyby v našem spoleen-

ském život dbalo se více skutené slušnosti, nebylo by zákonné
ochrany potebí. Ale takto samy úady jakoby chtly Církev zapuditi

znova do katakomb, aby svých úkon nekonala veejn, nechce-li jich

vydávati insultm vzdlané i nevzdlané luzy.

Jakýsi berní assistent v Cechách odepel služební písahu
a nabízel jen bezkonfesní „slavný slib". Ped správným soudem opa-

kovány známé íloskule dle §§ 13. a 14. z., že veejné úady mají

býti všem pístupny a že nikdo nem á k náboženským úkonm býti

nucen; k této námitce odpovdl zástupce ministerstva, že služební

písaha není církevním úkonem ! Odvolání úedníkovo zamítnuto.

•x-

Arcibiskupský ordinariát v Mnichov uveejuje upozornní,
kterého i v našich krajinách bylo by teba si povšimnouti:

Cestující agenti nabízejí lidu asto knihy náboženské
ceny velmi pochybné nebo knihy sice dobré, ale za ceny pemrštn
vysoké. Pi tom snaží se na katolický lid psobit pedstírajíce, že

istý výtžek z onch knih plyne k dobrým úelm na p. ku stavb
kostel, k misiím. Pi tom se odvolávají na biskupská doporuení,
která jsou-li vbec pravá, bývají zastaralá a nebyla dána k obchodním
úelm. Následkem rzných stížností prohlašujeme, že nemají v naší

arcidiecesi platnosti žádná doporuení, jež nebyla v bžícím roce vy-

stavena neb obnovena. Vící mají býti poueni, aby nebyli ped-
stíráním dobrých úel obchodn využitkováni a tak poškozováni. Tím
více je teba je varovati ped koupí spis a brožur, jež pod záminkou
náboženství šíí nevrecké, nemravné nebo bludaské názory.

Hlídka. 57*
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Udeck^ a umlecky.

Cím vtší jest myšlenková chudoba souasné literát iry, tím více

pée vnuje se zevnjší výprav knih. Papír, tisk, obálk}", vazba— všechno se zlepšuje. Nakladatelé oznamují stále nová „nádherná
vydání", „bibliofilská vydání" atd. Na ten zjev poukazuje také spi-

sovatel Karel Spitteler ve známém umleckém trnáctidenníku „Kunst-
wart". Praví, že se pímo hrozí každé nápadn vypravené knihy; ím
je prostší, tím lepší. Nechci býti rušen pi etb ani ošklivou úpravou,
ale také ne nápadnou, jež sama v sob mže býti krásná. Snad to

pochází z toho, že tak asto v život vídáme nejbezcennjší spisy

v pepychovj^ch, nádherných vazbách. Bráním se proti tomu jako spi-

áovatel i jako tená.
Jako spisovatel pravím : kniha není náadí, jež vedle svého úelu

mia by sloužiti zárove ješt k ozdob, jako stl nebo židle. Dobe
psané dílo cbce, aby erné vty promovaly se v myšlenky neb

obrazy ; ím mén tento nástroj — knihu — jest pozorovati, tím lépe

;

tená nemá již ani cítiti, že má knihu v rukou. Jako tená zase ne-

žádám nic více, než aby mn kniha sprostedkovala promovací proces,

aby tedy byla snadno titelná, bez všelijakých 8tarožitnick3'^ch typv a

figur, jež bych musil teprve luštiti. Mže to býti v sob pkné, ale

nemohu toho uznati, ponvadž mne odtrhuje od básnického útporu.

Nechtl bych ísti na p. Shakespeara v nádherném vydání . . .

Podobn jako v literatue s úpravou knihy dje se v divadle

šumním režiserskj-m. „Reforma divadla — reforma jevišt !" zní dnes

heslo, jakoby na tom závisela spása dramatické poesie. Mé skromné

mínní — praví autor — jest : jednoduše nco psáti, co má vnitní

cenu ! V jaké knižní form, na jakém druhu jevišt bude to potom

lidu sprostedkováno, jest podadná vc.
*

Anglický žurnalista Charles Andry ml nedávno v Londýn
pednášku o rozvoji anglického tisku v posledních 70 letech.

Roku 1840 vycházelo v Anglii 550 asopis, z nichž pouze nkteré

mly pes 5000 výtisk. Bhem ticeti let poet asopis se ztrojná-

sobil. Roku 1870 vychází v Anglii již 1600 deuníkv a nkteré mají

na 50.00U odbratel. Nyní se tiskne v Anglii 2350 politických den-

ník, které mají prmrn po 25.000 odbratel. Krom toho jest

množství místních denník. Kdežto r. 1880 nejlepší angliek}- stroj tiskl

za hodinu nejvýše 8000 exempláv o 16 stranách, tisknou dnešní

stroje 24.000 exemplá velkého denníku.
*

Od r. 1906 již vychází široce založené dílo, jež má podati plný

obraz celého duševního života polského v 19. století, jak se jeví hlavn

v pracích literárních. Je to publikace pod souborným názvem: Wiek
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XIX. Sto lat mysli polskiej. Pináší dosti obšírné na základ
nejnovjších pramen zpracované životopisy i úplnou bibliografii jed-

notlivých spisovatelv a potom charakteristické ukázky a výpisy z jejich

dl. Hlavní spolupracovníci jsou literární kritikové Bronislav Chlebowski,

Ign. Chrzanowski, Henryk Galle a Gabr. Korbut, První dva svazky
obsahují dobu pedromantickou (1801-1821), III.-VIII. dobu romantismu

do r. 1863. Z nich vyšel nedávno svazek Vil, jenž obsahuje studie o

16 autorech, jichž úmrtní data pipadají do polovice a do poslední

<^tvrti 19. století. Jsou to — mimo Korzeniovvského — vtšinou lite-

rární historikové a kritikové, na p. Tyszyski, Stan. Chobniewski,

Lucyan Siemieski, Michal Grabowski a jiní dnes mén známí.

^

Celé dílo bylo rozpoteno na 12 svazk, budeli však pokrao-
váno tak dkladn jako dosud, musí býti tento poet jist pekroen.
Nebo není možno, aby zbývající literatura polská minulého století, a

to práv doba nejvtšího rozmachu ve všech oborech, smstnala se

v 5 svazcích. Tak veliký poet bude však zase pekážkou k rozšíení

díla v širokých kruzích, pro nž jest ureno.
Všechny polské listy vnovaly obšírné lánky a vzpomínky

Ant. Maleckému, jenž zemel v první polovici íjna ve Lvov ve

vysokém vku 92 let. Uprosted dnešního pokolení stál jako patriarcha,

poslední viditelný odznak polského romantismu. Svou literárn kritickou

práci zaal ješt za života Mickiewicza, Slowackého a Krasiského a

zaal ji práv rozborem jejich dl. A tato innost jest také v rozsáhlém

jeho životním díle nejvýznamnjší. Obšírná monografie o Síovvackém

(1866) a vydání posmrtných jeho prácí byla fakta epochální. Jimi

teprve vlastn objevil polské spolenosti nejvtšího básníka a piblížil

jej novému pokolení. Ve své monografii první v Polsku realisoval

zásadu, že dílu básníka možno porozumti jen tehdy, porozumí-li se jeho

osobnosti. Novostí byl také hlavní materiál, který tvoil základ biogra-

fie: listy Slowackého, pad tím neznámé, byly tu otištny v obšírných

výatcích.

Jméno Maieckého nejznámnjším však uinila „Mluvnice jazyka

polského", vydaná r. 1863, jež na nkolik desítiletí opanovala školství

v Halii i v Království. Srostla se spoleností jako žádná jiná kniha

polská. Matecki stal se pro obecenstvo synonymem mluvnice polské:

V osmdesátých letech minulého století dal se Maíecki na nové pole,

vystoupil jako smlý, ale spravedlivý historik, jehož heslem bylo

reviduvati úsudky o minulosti. Vydal „Studie heraldické" a pipravo-

val se k velikému dílu „O genesi spolenosti polské", jehož však již

nemohl provésti Jako professor na universit zanechal také veliké

množství materiálu k djinám literatury polské, jejž odevzdal svému
nástupci v úad^ prof. Josefu Kallenbachovi. V mladších letech vy-

stoupil Maíecki s úspchem také jako dramatický spisovatel.

Skoro všechna polská divadla poádala v polovici íjna jubilejní

pedstavení na památku padesátého výroí smrti dramatického spiso-

vatele Josefa Korzeniowského, autora mnohých velkých román
a zvlášt etných divadelních kus (asi 60), jenž stal se tvrcem ko-

57*
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médie mšanské, tak jako Fredro jest otcem komedie šleelitické. Hlavni

síla jeho spoívá ve výborné kresb ženských povah. Nová kritika

iní ovšem ostré výtky románm i dramatm Korzeniowského. Tak
na p. v nejnovjším svazku shora uvedeného díla „Sto lat mysli pol-

skiej" píše kritik, že „jeat v nich nedostatek plnosti citu a silné

vášn 1 nedostatek seskupení. A vbec komposice je slabou stránkou

útvor Korzeniowského, jak dramatu tak román, hešících asto
žvatlavostí, odbíháním od pedmtu a pílišným množstvím episod."

Uvedeny však nyní na scénu v nové úprav, setkaly se nkteré hry
na p. „Starý muž", „Vousy a paruka" — s veliký^m úspchem, jenž

sotva se dá piítati pouze jubilejní nálad.

V krakovském mstském divadle hodlá nový editel

Tad. Pawlikowski provésti v letošní sezón nkolik odvážných a za-

jímavých pokus. Hned pro zahajovací pedstavení zvolil tragedii

Stef. 2eromskébo „Sulkowski", jež pokládána pouze za hru knižní,

neschopnou života na scén. Dále uvede na jevišt staré z r. 1587
pocházející drama oiraona Szymonowicze „Castus Joseph", jež bylo

psáno pvodn latinsky a r. 1597 bylo peloženo do polštiny. Tetím
pokusem bude drama Julia Síowackého „Samuel Zborowski", pro njž
originelní inscenaci navrhl básník Stan. Wyrzykowski.

Ve Lvov byla premiéra dramatické básn Tad. Konczy-
ského „Zloté widma". Talentovaný a plodný spisovatel, jenž

rád vybíral si látku ze souasného života, uchýlil se tentokráte v bar-

vitý arovaný svt dávné minulosti, v zlatou dobu zakletých vil a

rytí. V prologu naznauje, že chtl stvoiti scénickou báse, jíž

by „dorostlé dcko" mohlo naslouchati s týmže zájmem, s jakým malé
dti poslouchají pohádky Grimmovy neb Andersenovy. Pod bájným
šatem bije srdce vn lidské a tají se vždy tytéž radosti a smutky,

lásky i nenávisti. Reklama srovnávala hru s „Modrým ptákem" Mae-

terlinckovým a „Chanteclerem" Rostandovým, ale kritika usoudila, že

se zámr autorovi podail jen s ásti a že dílo jeho bude míti nej-

vtší úspch pece jen u malých dtí.

Mstské divadlo ve Lvov oznamuje v poádku her své 'letošní

sezóny dv divadelní hry Julia Zeyera. „Bratí" a „Lásky div."

Minulého roku založené „Towarzystwo Sljwiaúskie" v Krakov
bude vydávati vedle vdecké „Bibliotéky Slovanské" také knihovnu
slovanské belletrie; mezi prvními svazky uvádí peklady z

Vrchlického a Zeyera.

Poslední íslo varšavského msíníku „Echo literacko- artysty-

czue" pináší ve své „Anthologii slovanských básník" dv ukázky

z našeho katolického básníka knze Frant. Skalíka v pekladu
Jawnuty, nadepsané „Dzwonki poln" a Mowa lasu".

*

Zemel kanovník Patrick Sheehan, spisovatel ady románv
a povídek, kterým líení aktuelníeh pomru asových zjednalo velkou

oblibu. Nejznámjší jest „Mj nový kaplan", akoliv autor sám za nej-

lepší pokládal „The Triumph of Failure" (Vítzství nezdaru). Narozen
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r. 1852 v Mallow, psobil od r. 1877 v duchovní správ v Irsku, po-

sledních osmnáct let jako fará v Doneraile. R. 1902 nabyl doktorátu

a rok potom stal se kanovníkem Cloynským.
*

V posledních letech je v Paíži velice mnoho básníek, malíek
a vbec umlky. I založily umlkyn paížské spolek, jehož lenkami
mohou se státi panny, jež složí slib, že zachovají celibát. Zakla-

datelky spolku „panen umní'' vycházejí od myšlenky, že satek
manželský bývá hrobem ženských talentv umleckých a že jen dívky,

jež na sebe neberou pout manželských, mohou se vnovati úplné umní.
Dívka, jež míní vstoupiti do spolku, musí míti nadání a podrobiti se

poloronímu „noviciátu", po nmž mže následovati úplné pijetí do

spolku.

Jinak francouzské básníky posledního desítiletí byly prý

„skupinou bac chán tek, jež vrazily v chrám unylosti symbolické

poesie s rozpuštnými vlasy, s thyrsy v rukou a s opilými výkiky
v ústech" a opvovaly muže „hranolem unylosti . .

."

„Das literarische Echo" pináší delší studii o spisovateli Bern.
Kellermannovi, jehož román „Tunel" zpsobil znanou sensaci

ve svte a vychází s velikou reklamou ovšem také hned v eském
peklade, nákladem Vilímkovým. Autor studie však tvrdí, že nová
tato práce Kellermannova znamená úpadek oproti dívjším jeho ro-

mánm, jest umlecky mnohem slabší a zklame ctitele autorova. Vnjší
svj úspch vdí jen neobvyklé myšlence: stavb podzemní železnice

mezi Amerikou a Evropou. Autorovi se podailo proveditelnost díla

uiniti uvitelnou. Pedpokladem ovšem jest jeho financování. „Tunel"

ml býti velepísní kapitalismu, ale stal se jen torsem. Líí moderní
kapitalismus a zapomnl pi tom — na dlníky. Ukázal sice jejich

existenci, ale podstaty jejich otázky se nedotkl.

*

Futuristé zaínají uplatovati své umlecké theorie i v divadle.

Vdce jejich, malí a básník Marinetti, napsal drama „Elektina",

jehož premiéra byla v Palerm. Ale dopadla neslavn. Obecenstvo pi-
jalo s poátku hru s ironií ; když však autor sám vyšel ped oponu
a chtl vysvtlovati svoje „nepochopené dílo", došlo k boui, takže

musila zakroiti až policie.

Zahraniní listy oznamují, že Dr. Sigurd Ibsen uinil smlouvu
8 kinematografickými firmami o dramatech svého otce. Když své doby
byl uveejnn onen projekt, se všech stran bylo slyšeti silné protesty,

ponvadž bylo zejmo, že dramata Ibsenova v kinematografu
ztratí všechen svj smysl. V nejbližší dob mají se ukazovati tyto hry

:

„Nápadníci trnu**, „Peer Gynt", „Paní z námoí" a j. Hlavní role

vykonávají herci norští.
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V pražském divadle „Uránie" chtli dávati hru známé polské

spisovatelky Gabr. Zapolské „Nedotknutá žena", ale premiéra

byla censurou zakázána. Nkteré pražské listy protestovaly proti zá-

kazu a tvrdily, že hra jest „výtvorem literárn cenným" a že „byla

hned po svém vyjiti beze vší závady sehrána na etných polských je-

vištích v Halii, Foznímsku a západních Praších i v Pruském Slezsku."

Není tomu tak. V Halii byla hned od poátku policejn zakázána;

ruská censura v Království ji sice propustila, ale za to jednomyslné

ji odsoudila všechna vážná kritika polská jako hru umlecky bez-

cennou a mravn škodlivou, protože vdom pornografickou.

Francouzské listy oznamují, že v Japonsku bylo zakázáno

provozovati v divadlech kusy Mo Her o vy. Japonská censura pak
ndává tyto motivy zákazu: „Molire jest nebezpeným anarchistou, jehož

vlivu na japonské obecenstvo nutno ze všech sil se brániti. V jeho

kasech hlavní roli hrají podvedení mužové, zavržené dti. Je to jasné

svdectví jeho anarchistických snah, jimž u nás teba odpírati, ponvadž
by mohly škodliv psobiti na naše mravní obyeje."

Tak velebení Japonci ! Nebylo tedy zcela nic absurdního, že

souasníci Moliérovi, eknme tebas jesuité, bez výhrady jím ne-

byli nadšeni.

Národní divadlo v Brn hodlá letos, jak se zdá, vnovati
zvýšenou pozornost inohe, jež dosud bývala macešsky zanedbávána.

Za první dva msíce letoší sezóny vykazuje již 1 1 inoherních novinek I

Nejsou ovšem všechny stejné ceny, ba nkteré jsou takové, že by se

hodily lépe nkam do arény nebo chantanu. To jist není správná

cesta, aby se obecenstvo odvrátilo od kinematografv a operet a na-

uilo se chodit i na inoherní pedstavení

!

Umleckj^m svátkem u nás bývají vždy pohostinské hry Voja-
novy. K letoším svým veerm (10. a 11. íjna) zvolil si Jiráskova

„Jana Zižku" a Shakespearovu rozmarnou veselohru ,.Zkrocení zlé

ženy". Dv tak diametráln odlišné hry, a pece mistr, jenž pes svou

šedesátku jest neobyejn svží a mladý, vytvoil ob hlavní postavy

s nevyrovnatelným umním, na nž tak snadno se nezapomíná. Ostatní

novinky byly vesms veselohry, cizí pvodem i duchem, nijak nevy-

nikající. „Zlatá svoboda'' Lennoxova jest nudn roz vleklá hra

o nudící se mladé žen, jež touží po svobod a rozvodu, aby se pak
zase sklaraána vrátila k muži. Ve „Velikém tajemství"', hodn
sentimentálním a nepravdpodobném, budí zájem jen úloha tyletého
chlapce. „Mj pítel Teddy" uvádí na scénu postavu dobromysl-

ného Ameriana a psobí upímným, osvžujícím dojmem. Na reklamu

vypoten je titul francouzské komedie „Nahá žena", jejíž dj vzat

je ze života umleckého Prostá, otevená, konvenních zvyklostí

nedbající dívka (to má býti ona „nahá žena" !) pekáží malíi v jeho

kariée a jest od nho zavržena. Skoro ve všech jmenovaných hrách

hlavní roli má — myšlenka rozvodu.
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Berlínský- psychotherapeut J. M ar cino w ski v ad „nártk
psycho ther a pe litického léeni'* snaži se podati vdecký svtový

názor, odpovídající mravním a náboženským požadavkm vzdlaného

lovka, svtový názor, pi nmž by se vci jevily v jiném osvtlení,

nenutíce nás trpti, nýbrž naopak dlajíce nás Šastnými, svtlý, ze

života se tšící svtový názor, jímž bojuje proti tupému zoufalství.

Vida spojení mezi nervosou a svtovým názorem, léka duševn chorých

pokouší se „uvésti problémy svtového názoru v adu úinných léivých

initel," bojovati proti poruchám duševní rovnováhy, nervosity zmnou
života a svtového názoru. Nervosnost podle jeho mínní je nemoc^

porušení duševní rovnováhy, následek tžkých vnitních rozpor;

proto nemoc ta mže býti odstranna ne tak tlesným léením jednot-

livých píznak, jako spíše utvoením zdravého vnitního psychologického

ústedí života, nového ze života se tšícího svtového názoru, pi nmž
by se vci jevily v jiném svtle. Správný svtový názor je — nejlepší

lék pro nervov nemocné, to hlavní myšlenka jeho „Boje za zdravé
nervy."

Mezi uenci anglickými povstal spor o t. zv. lebku Pilt-

downskou, která, nalezena nedávno Dawsonera v Piltdovvn, Sussex,

jest nejúplnjším exempláem nejstarší lebky lidské, jaký kdy byl ob-

jeven. Našla se totiž celá polovice dolní elisti se 2 tenovními zuby

a 4 úlomky kostí lebeních. Rekonstrukce podjal se konservátor

paleontologických sbírek Britského Musea Woodvvard, a v jeho rukách

povstala ze zlomk lebka pólo opií, pólo Hdská, pipomínající mla-

dého šimpanze, bez brady, s krychlovým obsahem 1070 cm*. Proti

Woodwardovi vystoupil odbornik-anatom, professor Arthur Keith,

konservátor „Královské kolleje chirurgické". Woodward prý chybn
umístil kosti parietální. Tyto po elní nejvtší kosti lebení pokrývají

temeno a zád" hlavy mezi kosti elní a occipitální a spojeny jsou do

sebe práv uprosted hlavy. A v tomto spoji jest mlká sice, ale do-

cela patrná brázda, ve které za živa uložena jest krevní céva. Této

brázdy Woodward si nevšimnul nebo na ni zapomnl, a položil "ji

dobré 2 cm za sted, ímž lebka vypadla úzká. Správn rekonstruo-

Tána lebka presentuje typ par excellence lidský, o krychlovém obsahu

1500 cm.

8

Tož cosi podobného jako s prognathismem Klaatschovým (srv.

str. 232).

V Tendaguru, v nm. vých. Africe nalezena skoro úplná kostra

pedhistorického zvíete, jež pojmenovali „Gigantosaurus aíricanus".

Dosud za nejvtšího považovaný „Diplodocus" mí v lopatkách 3 54 m.

výšky, „Gigantosaurus" je dvakrát tak vysoký. Jeho huraerus, získaný

pro Kensingtonské museum v Londýn, je 2 15 m. dlouhý, tak jako

eelá noha Diplodocova. Pravdpodobn žil Gig. ve vod a dle zub
byl býložravcem. Hlava jest pomrné velmi malá, o menším objemu

než lidská.
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Otázkou opici ei zabýval se nejnovji prof. Boutan a dospl

k výsledkm negativním. Jak známo, tvrdil Dr. Garnier, že opice mají

e analogickou lidské a domlouvají se posufiky a zvuky. Prof. Boutan

pozoroval gibbona, který byl chycen mladý, a konal pokusy 5 let.

Zvíe vyráží pouze spontánní a instinktivní zvuky jakožto výrazy

uspokojení nebo radosti, rozilení a strachu, e to však nikterak není.

*

Pravlast amerických Indián klade Dr. A. Hrdlika, editel

anthropologické sekce národního musea Spoj. Stát, do východní Sibie.

Konav po ada let studia o pvodu americké ra9y, podniknul loni

cestu do vých. Sibie, kde zvlášt Urga se svými 2 velikými budhi-

stickými kláštery, etnými poutníky navštvovanými, poskytla mu
množství rzných typ k pozorování. Dle stop typu, který není ani

mongolský ani ínský, ale zdá se starší než obojí, dle lebek a pedmt
ze starých pohebiš oblasti Jenisejské, konen dle nkterých staro-

dávných zvyk dosud zachovaných, míní, že možno urit míti za to,

že amerití Indiáni jsou potomky asijských pisthovalc, jelikož opaná
emigrace není p»-avdé podobna.

Svého asu zvstoval M. de Rochebrune, že v Senegambii je

tí rohy hovzí dobytek domácí — „Bos triceros". „Bulletin de

la Societ nationale acclimatation" vysvtluje nyní, že „druh" není

druhem, nýbrž že tetí roh povstává okováním proti plícnírau moru.

Domorodci vpravují zvíatm pod kži na ele až k okostnici kousek

chorých plic, na kteroužto operaci reaguje kost tak siln, že se utvoí

tvrdý výrstek, nkdy znané délky, pokrytý rohovinou.

*

Jesuitská missie Zambesijská zídila v Bulawayo hvzdárnu
s ptipalcovým aequatoriálním dalekohledem pod pohyblivou kopulí

;

je to pokud známo, první observato v jižní Africe. Peníze poskytly

vtšinou dlní spolenosti a pední obchodní íirmy v Bulawayo.

Eiffelova vž, která dosud vysílala jiskrové telegrammj
o poasí na pobeží Atlantickém pro námoníky, vysílá od 1. záí

dvakráte podobnou informaci také pro vzduchoplavce: povtrnostní

zprávy ze 13 míst západní Evropy, pedpov o vtru a poasí pro

Francii, jak silný byl vítr na vrcholu vže o 7. hod. ráno a jak asi

bude silný odpoledne.

Na památku míru mezi Anglií a Spoj. Státy uzaveného na

Štdrý den 1814 míní komitét anglo-americký zakoupiti bývalé sídlo

Washington, Sulgrave Manor, v Anglii. Vavinec Washmgton ob-

držel tento statek r. 1538 od Jindicha VIII. ze zboží zrušeného pe-

vorství Northamptonského. R. 1657 vysthoval se odtud Jan Washington

do Ameriky. Na residenci dosud vidti znak Waschington: ti hvzdy
nade dvma vodorovnými pruhy, z nhož, jak se myslí, povstal nynjší
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znak Spoj. Státv. („Americký orel" byl prý znakem jiné rodiny
anglické, a pešel satkem poslední ddiky do vlastnictví Washington.)

Na druhé stran chtjí zase postaviti cla prostý mezinárodní
most pes eku Niagaru blízko pod vodopádem, aby spojoval provincii

Ontario se státem Newyorským, a revidovati školní djiny americké
v zájmu národního sblížení a historické pravdy. Konen pak bude
slavnostní hostina na radnici v Ghentu, kde mír byl podepsán.

*

Jak v Tripolsku tak na Balkán aeroplány se dobe osvdily.
V Marokku vzduchoví zvdové odkryli nepátelské nástrahy, pekazili
náhlá pepadení nepátelskou pesilou, a ulevili duševnímu napti
velitel, kteí byli stále zpraveni o síle nepátel. To byly ovšem jen

úkony defensivní, tak jako na Balkán, kde aeroplány jen proto se

pln neuplatnily, že nebyly sorgauisovány a nešly s vojskem ; s obléhacími
dly pišly až na posled. Výsledky jimi dosažené zstaly tajemstvím
generálních štáb. Ani pilotové nebyli zasvceni do operací, ale musili

se slep íditi rozkazy provázejících je dstojník. Akoli pak aeroplány
nezasáhly do války jako initel rozhodující, staly se vrchním velitelm
nezbytnými pro službu výzvdnou. Jako zbra oífensivní aeroplány
mohou vrhati bomby, ale jejich úinek je více morální než skutený.
A ponvadž i ve výšce 1800 m kídla jejich byla proražena stelami
pušek, mohly by výbušné látky býti nebezpenjšími pro aeroplán než
pro nepátele.

Francouzský ministr obchodu zkusil užiti aeroplán pro dopravu
poštovní: zanésti pytel s dopisy z Paíže do Pauillac, na parník
,,Pérou", uchystaný na cestu na Antilly a do Již. Ameriky. Ponvadž
se to zdailo, míní editelství pošt v pokusech pokraovati a zíditi

eventueln pravidelnou poštovní dopravu létací.

Lunevillský pípad dal podnt, že Francie a Nmecko dohodly
«e stran záletu svých vzducholodí na cizí území. Bude-li

vojenská vzducholo zahnána nad cizí kraj, má její pilot dáti pimené
znamení a co nejdíve možno sestoupiti.

V otázce, zda lepší je jednoplošník i dvojplošník roz-

hoduje anglický konstruktér F. Handley Page, že pi stejném rozptí
atd. jednoplošník má o 15% vtší vznosnost ; také odpor vzduchu jest

u nho menší, ale nepatrn. Celkem jest jednoplošník ekonomitjší
u stroj majících 250—275 tv. fetop nosné plochy. Nad tuto mez
jest výhodnjší dvouplošník.

Scottv fond sebj^aný za iniciativy londýnské radnice pro
píbuzné úastník nešastné výpravy, pro vydání jejích vdeckých
výsledk a zachování památky, byl rozdlen. Lady Scotová a pí.

Wilsonová dostaly po 8500 liber; matka a sestry kap. Scotta 6000,
pí. Bowersová a její dcery 4.500, a 3.500 liber uloženo pro Petíka
Scottova ; menší obnosy dostala rodina poddstojníka Evansa. Na
zpracování a vydání vdeckých výsledk ureno 17.500 lib. Pomníkem
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výpravy má býti krom pamtní desky u sv. Pavla a sousoší v Hyde
Parku fond 10.000 lib. na podporu polárních výzkum.

*

Sedm div nové doby. Redakce jednoho amerického aso-

pisu technického dotazovala se svých tená a též jiných pedních
inteligent, které vdecké vymoženosti dnešní doby by odpovídaly

známým sedmi divm starého vku, jež byly: Pyramidy egyptské,

chrám Artemidy v Efesu, visuté zahrady Semiramidy v Babylón,

socha olympijského Zeva od Fidia, mausoleum v Halikarnasu, kolos

na Rhcdu a maják na ostrov Faru. Tém všichni tázaní potem
1244 prohlásili telegrafii bezdrátovou za nejvtší div vbec, krom
toho za divy uznali: telefon, aeroplan, radium, antiseptika a antitoxin^

spektrální analysu a X-paprsky.

Divy starého vku byly vesms jednoho rázu, totiž díla stavitel-

ská, z nichž žádné až na pyramidy egyptské dodnes nehlásá duševní

vysplost a tlesnou zrunost starých. Divy nové doby mají ped
onmi tu velikou pednost, že jsou nepomíjivé, že budou trvati tak

dlouho jako lidstvo samo.
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Ujíchovatelsk^.

Definitiva školdozorc ve snmovním v;ýboe pijata a

má ješt letos býti uzákonna.

Uitelstvo v echách jsouc nespokojeno s prtahy v úprav

svých phit vyhrožuje zcela vážn passivní resistenoí ; tedy bude se

uiti místo za žádaných 5 (nebo kolik kdo žádá) Kjen za 3K
denn neb za tolik K, kolik kdo má.

I radikální poslanci, jako Klofá, Baxa atd., zakusili tuhle

v pražské uitelské schzi osten radikalismu na sob, když jim kterýsi

uitel vmetl do tváe výzvu, nechtjíli neb nemohou-li uitelstvu po-

moci, a ustoupí poslancm jiným, „poctivjším". Výzvy této by

mohlo po4echnouti mnoho poslancv, a zvlášt ti, pro které práv
uitelstvem proti lidu se nejvíc agituje a štve ; ale ve spolenosti se to

neíká . . . Uitelské listy také nadhazují, že takto bude uitelstvo nu-

ceno dáti k sociál ním demokratm, k nimž beztoho z velké, ne-li

vtší ásti náleží. Bylo by dobe, íci to jedenkrát zeteln, aby se

vbec vdlo, s kým máme est

!

*

Švédský lyrik, bývalý socialista K. G. Ossian-Nilsson vydal ©svých

zkušenostech v socialismu „povídku z tídního boje" „Les barbar"

snad ješt ze svých školských let, kteí žáci nejvíce bývali spolu

zajedno: pracovití nebo lenošní, budoucí pobudové nebo vyznamenaní?

Kolika nadaným hochm školská léta otrávil onen tak zvaný soudružný

duch, jenž nedovolil, aby jednotlivec ml svou vlastní vli, svj
vlastní vkus

!

Úvodem praví Sven Hedin, že pvvídka jest „hromovým protestem

proti chodícímu lesu barbar, který hrozí všechny vyšší a jasnjší

výhledy zastíniti a svými koeny za dv ti pokolení udusiti kulturu

mající za sebou 6000 lety rozvoj a zápas,"

Zde nkteré jiné myšlenky povídky.

Naše vzdlanost dostala kocovinu, ona váhá — jako Kíra a Hellas

ped zánikem svým — proto vniká barbarství. Co iníme my vi moci

tohoto pralesa? Utíkáme. Nkteí do shroucených kleneb chrámových,

kde me jich brzy dostihne. Nkteí do náruí toho lesa, do ad barbar
jakožto Graeculi a Romaioi vzdlanosti, sloužíce barbarm v niivém

boji proti ní samé.

O vy akademikové, neslyšíte ten dupot barbarského davu,

který se chystá zniiti vzdlanost, jež jest naší chloubou, svobodu, jež

je tvrkyní vzdlanosti?
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A my, dti vzdlanosti, my kujeme barbarm zbran, my sea-
zujeme tlupy jejich ve falangy a legiony, my jim ukazujeme cesty!

Pro dav ten nenávidí národ? Proto, zeje sám svým národem, ná-

rodem barbar. Pro nenávidí náboženství ? Proto, že je sám novým bož-

stvem, jehož prvním píkazem je : nebudeš míti boh mimo rané. Vzdlanost

jest mu zbrojnicí proti vzdlanosti. Ale dav nevolí ušlechtilejších zbraní

jejích: co si z Hellady vybral, jest jediný ostr

a

kismus. pronásledo-

vání samostatných. Toto je ecké jméno solidarity, která zamouje,
snižuje úrove, stává se tyranií. Na jedné stran svoboda, snášelivost,

diskusse, pesvdování, tedy podmínky pokroku —• na druhé bezduchá

jednota a poád stejné papouškování o vném míru (u nich !), o volné

lásce, o samospasitelném marxismu a materialistickém názoru na djiny.

Všichni ostatní mají se podrobiti, majetku se vzdáti, aby oni mohli

svých 50% shrabovati, všichni ostatní mají býti vydáni bezohlednými

útokm, jen oni mají býti neomylní a nedotknutelní, nebo jsou ubohými

vyddnci, proletái. Každá prostednost stává se velikánem, jest-li

jejich, každý velikán prostedností, jde li svou cestou. „Váš duch jest

fanatismus, vaše obcování jest boycott, váš sen budoucnosti jest žalá,

ve kterém vy sami chodíte jako šerhové".

Hlasy proti tomuto stádnému výchovu jak mládeže, tak dosplých
ozývají se, jak jsme astji se zmínili, z rzných vážných stran : filo-

sofové a vychovatelé, hospodái a sociologové poukazují na nebezpeí
jednostrann utužovaných, autokraticky vedených „organisací", kde
individuality v mašinérii zanikají a pak ovšem, když se mají osvditi,

selhávají.

Dolno rakouský snm pijal znova návrh Koliskv, že

v Dolních Rakousích na obecných a mšanských školách jenom

nmina mže býti jazykem vyuovacím. Mezi dvody uvádno, že

íšský soud 19. íjna 1904 prohlásil Dolní Rakousy úedn za jedno-

jazyné, a že tedy odpadá námitka vlády z § 6. . sk. zák., dle nhož
1 vydržovatelé školy o vyuovací ei mají rozhodovati. Hned
však ref. podotýká, že uzákonním tohoto návrhu má se pedejíti

zízení eských škol, až by všechny stavební a jiné pekážky byly

pekonány. Jakoby Cechové na školství neplatili ! Logiky v tom tedy

mnoho není ; ale hledejte logiku v národním barbarství

!

*

Nový zpsob studia cizích jazyk zavádí jistá paížská

továrna na fonografy a kinematogray. Kombinuje dojem zrakový a

sluchový tak, že slova gramofonem pronesená objevují se na odvinu-

jící se papírové pásce na elní stran pístroje, a pod nimi natisknut

jich význam v ei mateské. Prozatím upraveny „kursy" pro angliinu,

nminu a španlštinu. Kurs nmecký pro Francouze pozstává ze

2 zvlášt upravených knih, 26 oboustranných gramofonových kotouv
a 52 svitk papírových. Také základm hudby chce firma tímto zp-
sobem vyuovati.
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Zmínné již kursy pro výcvik stedního personálu
železniního, zavedené na zkoušku v Praze, v Linci a ve Lvov,
pístupné zvlášt absolventm stedních škol, osvdují se

a jsou te pro íjen — ervenec znova upraveny, aby úastníci ve tech
oddílech jak theoreticky tak prakticky pro službu ádn byli vzdláni.

Nov zízeny budou 1. prosince t. r. školy pro tramistry,
a to v Plzni, Krakov, Báláku a ve Vídni. Pijati mohou býti certi-

íikatisté technických oddílv a absolventi nižších príímyslových škol;

po šestimsíním vyuování budou pidleni na 4 msíce k služb
praktické.

I pro posluchae vysokých škol u dráhy zamstnané má býti

zavedena dkladnjší odborná výuka.
*

O universitách jakožto u elistích a badatelských ústavech
pozoruhodné myšlenky pronesl nový rektor vídeský, dv. r. v. Wettstein.

Zkušenost, že na obojí úkol jedna osoba již nestaí, káže hledati novou
úpravu pomru toho, rozmnožením zvlášt pomocného uitelstva, odlou-

ením vcí správních od uitelských, vybudováním vdeckých ústav
pi universitách, ne mimo. Omezování potu studujících má se díti ve

ve stední škole, ne na universit, nebo nebylo by spravedlivo a

snad ani možno odmítati z ní ty, kteí pro nešastnou politiku stedo-

školskou pro vysokou školu dospli a již práv pro svou poetnost
ádného vyuování na universit požívati nemohou. Tím, že se píliš

zdrazuje úkol vyuovací, trpí vdecké bádání v oborech, jež nejsou

pedmty zkušebními. V organismu školství teba toho dbáti, aby více

žactva vedeno bylo k oborm neakademickým, a pro tyto aby zavládl

písnjší výbr.
*

Katohcké spolky, professorský a uitelský, ohlašují pro

tento listopad—duben adu pednášek o asových otázkách náboženských
(„Vda a náboženství"). Pednášky konají se v ohlášené nedle od-

poledne o 4. hod., po pednáškách následují ísla hudební a recitaní.

Vstup do místností („Katolický dm" v Píbore) jest volný. Po loském
cyklu apologetickém, jenž ml pkný úspch (prmrná návštva
400— 600 osob ze všech vrstev obanstva), má letos následovati cyklus

sociální a pozdji cyklus historický o dob husitské.

*

Asi ped rokem sv. synod v Petrohrad vypracoval návrh žen-
ské duchovní akademie, t. j. vyššího ústavu pro dívky, kdež
by mohly vzdlání své doplniti chovanky diecesních ústav, které

dosud, chtjí-li pokraovati ve studiích, jsou nuceny vstupovati na svtské
ústavy hlavních mst, kdež asto upadají v nebezpeenství mravní
uprosted nezvyklého víru svta. Z neznámých píin akademie ta

dosud nebyla otevena, ehož litují listy církevní, jež se nadálý, že

z akademie vyjdou schopnjší uitelky diecesních ústav dívích.

asopis „Po dolij a" ukazuje na úžasný postup rozkladu a

hniloby vnitního života vtší ásti ruské studující
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mládeže i viní z toho rodinu, jež chorobným ovzduším sv^ým kazí
život dítek; zvlášt t. zv. ari^tokraticki rodina vychovává dít jen
podle požadavk zlravotnietrí a lékaství, ale neohívá hj teplými
paprsky kesanského náboženství. I není divu, že z rodiny, kde Bh,
raravnoit, hích jsou prázdná slova, zbytek divokých as, vycházejí
do školy mrzáci s duchovní prázdnotou, si smyslnými náklonnostmi,
s divokými názory, z nichž nelze škole vychovati velikých oban.

Petrohradský metropolita nedávno pronesl významnou e o vý-
chovu souasné mládeže. Tlocvik a vbec každý tlesný sport,

jehož význam se ted" zveliuje, hodí se jen pro zdravé, ne pro nemocné.
Jiná vc jest cvik svdomí, pístupný také slabým, jenž nenií sil

duševních, ale pstí je. A práv studující mládeži teba nejen sil t-
lesných, nýbrž i mravních, v boji s vášnmi teba nejen tlocviku
nýbrž i dušecviku, jenž tuží lovka v zápase se špatnými náklon-
nostmi. Metropolita si právem stžoval, že souasná škola nejen ne-
cvií mravních schopností, nýbrž asto ješt vystavuje na posmch
déti, nábožensky naladné. Publicista Nového Vremene Meušikov
navazuje na tuto e, uznává, že souasné mravní vychování
postaveno v Rusku na špatném základ, že devt desetin

vzdlaných mladík je lhostejné nebo docela nepátelské k nábožen-
ství, a jedna desítina nucena skrývati svou nábožnost v život. Nutno,
aby mládež k mravnosti navádna byla nejen slovy, nýbrž i píklad-
ným životem, to úkol církve.

Na Rusi ím dále, tím více pociají potebu široce vzdla-
ných pastý duchovních, protože množící se protináboženské
a proticírkevní útoky nutno odrážeti zbraní vdomostí. Nezbytno tedy
rozšíiti uebné pedmty ve škole duchovenstva stední i vyšší, a pra-

cujícímu již duchovenstvu pijíti na pomoc opakovacími kursy, jak
je navrhují „Ufimské eparchialoe vdomosti." Také o vzdlání
len nižšího duchovenstva zaínají se starati, ponvadž práv nižší

duchovenstvo ruské stojí na velmi nízkém stupni vzdlanosti.

Sasky ministr vyuování Dr. Beck, jenž má se socialisty nemalé
potíže co do školního zízení, doporuoval pi jubileu uitelského semi-

náe v Grimm jeho uitelstvu snahu, vštípiti slovem i skutkem
chovancm pro celý život jejich rozhodný ideál vychovatele, zproáieciko-

vati jim z vlastního nadšení vedle bohatého vdní, ne tak ze šíky
jako z hloubky erpaného pevný podklad mravn náboženského výchovu
pomocí písma svatého a dle vzoru i života nejvtšího mistra všelikého

výchovu, Ježíše Krista, seznamovati je s výsledky vdy ne dle osobních
názor, nýbrž dle zajištných výzkum vdy, jež naším kesanským
náboženstvím nikdy otásati nedovedou, a prosti ustrnulého, neživotného
vyuování vésti i pes vlny pochybností a pokušení ke skálopevné,
radostné víe kesanské, uvádti ve znalost pedností užší i širší vlasti,

a tak vychovávati domácí pokolení také v neochvjném monarchicko-
vlasteneckém smýšlení, osobnosti prohloubeného vdní, pevné víry,
tlesného i duševního zdraví.
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Je to zetelná výzva z konfessijní školy a konfessijaího semináe.
U nás na takové ei, tím mén skutky, nejsme zvyklí : schází uritost

a rozhodnost, pevládá poloviatost úedního ízení, která dobré živly

tlumí a dusí, špatné pak osmluje a nechává áditi po svém.

*

Laické škole francouzské pomáhali na nohy na výroním sjezde

Ligue de 1' Enseignement v Cnambéry. Pan ministr Barthou ocitl se

ponkud v nesnázích a uznal proto záhodtiým zabušiti na protiklerikální

buben. Vykládal, jak republika a laická škola úzce spolu souvisejí,

proež vláda musí svtským školám zabezpeiti žactvo. Nco k tomu
cíli již bylo uinno, návrhy dalšíeb zákon pedloženy budou parlamentu

v píštím zasedání. íSolí v oku je protiklerikální Ferryho zákon o ne-

utralit, který své doby byl nutný, jehož odstrinní vš ik by znamenit
stížilo existenci konfessijních škol. Ze nepátelé náboženství mají smlosti

dost, svdí, že ony tisíce negramotných rekrut povsili na krk ná-

boženský^m školám ; ti, kteí byli ze škol vyhnáni, nesou vinu, že

francouzská mládež neumí íst a psát. To ekl ministr, který zpolupsobil

na zavení 20 000 tisíc škol ve Francii. A president Poincaré pijal

lichotivým dopisem pedsednictví nad sjezdem, akoli Liga podporovala

protimilitarisraus uitelstva, dodala nejostejší eníky proti tíleté služb
a pracovala jak proti jeho kandidatue na presidenta tak proti jeho

politice národního sjednocení.

Kterýsi biskup fraic^uzský za odpov proti chystanému vládnímu
násilí navrhuje katolíkm, zavíti najednou všecky katolické školy.

Rád bych vdl, praví, odkud vláda vezme peníze a buduvy, aby je

nahradda.

Nelze nám francouzských pomr posuzovati, ale zásadn po-

dotýkáme, že tento a takový prostedek vi modernímu státu jist

selže. Co jemu na tom záleží, že nkolik, teba sebe více tisíc dítek

njaký as bude beze školy? ekne nanejvýš, že klerikálové jsou

nepátely vzdlání. A obecenstvo? Bude chvíli láteiti atd. a pak nic

— boue ve sklenici vody, jako pi vyhánní a okrádání eholník.
Známe to ze zkušenosti v našich oposicích. Nynjší stát lze jen íditi,

nikoli donucovati.

Bohoslovná fakulta vylouena z rektorátu nejen

v Praze, nýbrž i v Innsbrucku, kde ona svena jesuitm a, jak známo,
vdeckou prácí slyne po celém svt. Mlo se za to, že jesuité, kteí
jinak všech hodností pijímati nesmjí, njakým svým domácím ádem
z rektorství se vyluují. Z interpellace prof Dra Schopfra na tyrolském

snmu však vysvítá, že i tam je to dílo rozt)milých „svobodomyslných"
kolleg; sám interpellant však se mýlil prav, že to v Rakousku
universita jediná — ne, v Praze je druhá — NB v klerikalním Ra-
kousku za klerikalního ministra. Proti tmto dvma vdeckým instancím,

jako je innsbrucká a pražská, vetn ovšem studentstva, jsou rektoi

z nmecké íše, kteí nedávno v Halle rozhodn se vyslovili pro boho-

slovná fakulty, zajisté pídimužíky.
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Hospodásko-sociolní.

Píiny smrtelných úraz vaviatice uvádí Die Welt
der Technik tyto: 1. pírodní živly, 2. neopatrnost aviatikova, 3. ne-

dokonalost stroje, 4. nemoc aviatik. Technika pokroila už dnes tak,

že aeroplan má dosti jistou polohu i proti nenadálým náraziim vzdu-
chovým

;
proti pravidelnému vtru mže aviatik bezpen lett a 50—70 km

za hodinu urazit, avšak nebezpené jsou vtry se strany, které stroj

snadno pevrhnou. Nad nerovným územím vznikají vzduchové víry,

jež stroj s 5—40 m strhují k zemi, proto dávají piloti pednost vrstvám
vyšším. Letí-li pilot náhle s vtších výšin, dostává asto zvláštní nemoc,
rozbolí hlava, huí v uších a mže se dostaviti i závra. Podobnou
nemoc mívají ti, kdož slézají vysoké hory. Píina zvláštního íysiolo-

gického stavu jest asi ta, že organismus lidský je velmi citlivý proti

náhlým zmnám tlakovým. Bhem r. 1908 udal se jediný jen smrtelný

úraz, r. 1910 už 25, koncem r. 1911 bylo jich 100 a po roce 236.

Nejvtší poet obtí má Nmecko, pak Francie, Amerika, Anglie a Itálie.

Letní pobyt v balon. Nedávno se dotazoval telegraficky

New-Yorský kapitalista vzducholodního oddlení linie Hamburg-Amerika,
zda by si mohl najat pro sebe a svou rodinu Zeppelinv kižák, aby
se v nm potuloval nkolik msíc Evropou. Myšlenka jist není špatná,

dnes se vznášet nad plánmi snžnými a zítra se nechat ovívat teplým
moským vánkem, nyní pohlížet na shon velkomsta a z% chvilku

obdivovat klid luk a les a pi tom neteba se vázat ani na proud
vody ani na kolejnice železnic.

*

Bezdrátová telegrafie zpsobuje telegrafistm chudokrevnost
(ubývání ervených tlísek v kivi), ponvadž jest okolní vzduch siln
ozonisován stídavými proudy o vysokém napjetí.

*

Panamský prplav byl práv dokonen a tak Atlantický

oceán s Tichým spojen. Jest tomu zrovna 400 let, co Vasco Nunez
de Balboa objevil Velký i Tichý oceán. Urité zprávy indiánských

náelník pimly Balboa r. 1513 na výzkumnou cestu; již 25. záí
téhož roku spatil s vrch panaraských nové moe. tyi dny na to

29. záí na Sv. Michala stál už na okraji moe a pojmenoval to místo

San Miguel.

Úední otevení kanálu bude až 1. ledna 1915, kdy projede pr-
plavem americké válené lostvo.

Stavba panamského prplavu stála dle úedních odhad na 375
mlllion dolar t. j. na 1.875 million korun. Za odstoupení pdy bude
dostávati republika poínajíc rokem 1913 tvrt million dolar, na
veejnou správu a na zlepšení zdravotních pomr se ítá pl million d.

Pijdou-li k tomu ješt asi 3% úrok z kapitálu a 1 % na umoení
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pjky, budou initi výlohy celkové roní 197* niil. dolar. K úhrad
tchto výloh jest teba ovšem ohromné dopravy. Prof. Johnson odhaduje
dovoz v prvých letech pes 10 million tiin ron. Dle zkušeností

o Suezském kanále a o svtovém trhu zvtší se doprava v každém
desítiletí o 60%, tak že není obavy, že by se panamskému prplavu
nedailo — le by mu pírodní síly (zemtesení a pod.) píliš mluvily

do hry.

Ameriané sotva prokopali panamský prplav, už pomýšlejí zase

zlepšiti americké i evropské podnebí.

Teplý proud golfský, jdoucí od Mexika podél pobeží amerického,

rozdluje se u Nového Fundlandu na dv ásti, z nichž silnjší smuje
k Anglii a Irsku, slabší pak podél Grónska na sever. Z Davisovy
úžiny mezi Baftinovou Zemí a Grónskem pichází studený proud moský,
který u Nového Fundlandu vtéká do horkého proudu golfského. Kdyby
byla na tom míst, kde se proudy stýkají, hlubina, nesmíchala by se

obojí voda a neochladil by se proud teplý, protože studená voda jako
tžší by klesla hloubji pod lehí teplou a tekla by pak svým smrem
dále. Ponvadž však jest u Nového Fundlandu mlina, podél jejíhož

okraje jde proud golský, ítí se studená voda pímo do teplé vody
proudu golfského a odnímá mu mnoho tepla, tak že ob vtve jeho jdou

už znané chladnjší. A tu navrhuje L. Riker postaviti od jižního mysu
novofundlandského do moe hráz až ku konci mliny a pinutiti studený

proud k tomu, aby vtekl do hlubiny díve, než se sejde s proudem teplým,

podplul pod nj a neochladil ho. Hráz by musila býti asi 300 km dlouhá a

z poátku na 60 a ke konci na 5 km široká. Ze studený proud nese mnoho
písku, mohl by se tento jen zadržovat a hráz by rostla sama. Náklad
by byl ovšem ohromný, avšak i úinky dalekosáhlé. Západní ásti
Evropy by mly vyšší teplotu, a teplejší podnebí v Grónsku, v Sev.

Americe ba i v Sibii by jist umožnilo lepší vegetaci.

Myšlenka ist americká, ale práv že je americká, není ne-

uskutenitelná.

Úvahy o píinách drahoty potravin nedovedly jí dosud
zmírniti, leda že krom skutených píin, na p. znehodnocení penz,
a je to vlastn idem per idem, poukázaly na nkteré pedsudky.
Ochranná cla, kterým se asto dává vina, zvláš od raalorolníka,

nemají tolikého významu, jak se myslívá. Mléko, vejce, zelenina, oby-

ejné ovoce i pomerane a citrony jsou beze cla. U luštnin je clo

2"40 K na metr. cent. U jiných obilnin a u masa jest ovšem vyšší

(u pšenice 630 K), ale domácí výrobce nebo pstitel nedostane za

svoje zboží celé té ceny i s dopravným. Práv zde pak rozhoduje,
co teba rozhodn z lepši ti, totiž množství domácí výroby
a vylouení drahých prostedník prodeje. Ze ani zem-
délsk}" stát jako Rakousko nedovede svému obyvatelstvu poskytnouti

dos obilnin, je smutn významné ; ale píinou není nemožnost, nýbrž

nedokonalost pstní, ímž se stává, že na p. na vídenské burse do-

Hlídka. 58
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sáhne pšenice nejvyšší ceny celého svta. S masem pak, potravou to

mst, jest ješt he, nebo dobytkáátví naše jest velice pozadu :

v R-akousku jest po severní Americe nejdražší maso. Dovoz z balkán-

ských zemí — argentinské se neujalo — nemže býti žádoucí ná-

hradou, nýbrž jen výpomocí, aby se ceny likvásky nezvyšovaly.

Ke všemu tomu však jest poteba krom pírodních ptdmínek
také schopných lidí, jichž bohužel ím dál tím více z venkova
do mst utíká. íká se, že na venkov nedojdou výživy, venkov zase

íká, že nemá lidí. Obojí maií kousek pravdy. Rolník sám ostatn
zhusta chybuje, že své dti hroud odcizuje. aby „mly lepší živobytí".

Na 10. mezinárodním zemdlském sjezdu v Gent v letoším ervenci
bývalý ministerský pedseda M é 1 i n e na námitku, že zlepšením
životních podmínek zemdlstva (mzdy, byt, stravy atd.) za

tím úelem, aby dlníci více jemu se vnovali, drahota jen ješt
stoupne, ml jedinou odpov, že jinak nelze drahot eliti le, jak
poznaeno, zvelebením výroby.

Návrhy, uiniti Rakousko více státem prmyslovým,
jsou snad dobe mínny a pírodními poklady odvodnny, ale pod-
mínky vývozní, s nimiž industrialismu zvlášt jest poítati, nejsou již

daleko tak píznivé, jako na p. v Nmecku a jeho pímoí, a které

výhody, na vj^chod totiž, jsme mli, ty jsme si sami snad už nena-

hraditeln pokazili. U nás tedy doslovné platí, že nemá-li sedlák, nemá
nikdo, a bude platiti asi ješt dlouho.

*

Uhložidé ve Vídni chtli od 1. listopadu, kdy dráha žádá za

skládání uhlí vtší poplatek, zvýšiti ceny uhlí. Ministerstvo železnic

však jim dalo na srozumnou, že k tomu není píiny, jelikož ona
pirážka znamená jen skutené výlohy na rozmnožený personál, která

se velkoobchodu práv velkým sezónním odbytem bohat nahradí

;

kdyby skuten ceny uhlí zvýšili, vidlo by se ministerstvo nuceno
skládáni uhlí penechati na jich úet. A pomohlo to.

*

Železáský kartel ml se i v loské a letoší kritické dob
zcela „obstojn". „Prager Eisen", jak spolenosti íkají, na 51. valné

hromad pidlila si za správní rok 1912—3 jen 38% dividendy. Jak
pak to asi bývá, když není krise ?

eska spolenost pro obchod a prmysl v Praze
mla pes 12 tisíc K schodek.

První eská akciová rafinerie cukru platí dividendu 7%.
eské cukrovary pecházejí dále do rukou nmeckých;

nov jde o cukrovar vinoský. Akcionái eští zhlídnou se na nkolik
korunek a prodávají akcie. Rozumbradský rolník eský balaraucen jsa

svými „politiky" zcela klidn na jedné stran zašantrouje národní

majetek, tedy národní samostatnost, a na druhé stran skládá korunky
na rozliné mnohdy zcela zbytené národní podniky!

Cukerní sklize jest letos krom Ruska vbec menší, v Ra-

kousku epy o 11-8%, cukru o 10-7%, v Cechách o 17-7% a 13-8%
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Ve Lvov otevena bursa na zboží. Místodržitel Korytowski, jenž

má velkou zásluhu o zakroení proti „Canadian Railway", ji zahájil.

Vajená bursa nedávno v Pešti otevená jest vážn ohro-

žena. Obecní závod s potravinami prodával vejce, asto i pochybné
jakosti, prmrn dráž než drobní obchodníci.

Doly na stíbro, m a zinek, v nichž nalezeny staré

primitivní žebíky a o nichž není jinak zpráv, prn hj\y opuštny,
objeveny znova v Kepicích u Cachrova v Cechách.

*

Do Kanady pisthovalo se od 1. dubna do 31. prosince

1912 334.083 lidí, o 14% více než za tutéž dobu v r. 1911. Nejvtší
poet dodalo Spojené království, které v novjší dob snaží se zachovati

svou emigraci britské íši, totiž 127.875. Ze Spoj. Stát usadilo se

v dominiu kanadském 113.798; na ostatní národnosti pipadá 92.410.

Zmínná minule ostuda rakouská s „Canadian pacific
railway" ukazuje se horší než pvodn, jelikož i vlivné osoby úední
jsou do ní zapleteny. Agentury této vysthovalecké spolenosti se zavírají

a hlavní inovníci, arci židé, též. Posl. Stapinski nemá dosti na tom,

že jest veejn naen ze spoluviny, on ješt nabízel uvznnému pe-
dáku spolenosti své „služby" co do trestního ízení 1

Spolenost, jak známo, dodala alpským tratím vyhlídkové vozy
a slibovala podporovati cizinecké návštvy Rakouska

;
jmenovit slibo-

váno si od ní, že prospje pístavu terstskému. Její soutží arci
vysthovalcm dopravné do Ameriky znan zlacinlo, ale na úet —
jich samých, jakmile se octli v Kanad, nebo tam se na nich spolenost
hojila cenou pozemk v a jinak. Doprava pes Terst sice o nco stoupla,

ale hlavn pomáháno Antverpám, ne Terstu. lovk opravdu nechápe
takové krátkozraké politiky, která pro njakých pár tisíc dovozného
dovolí cizí spolenojti vlastní domácnost zrovna drancovati, olupovati

o mladé dlné síly. A kdyby vojenské správ nebyl napadl nepo-

mrný úbytek rekrut v Halii a v Bukovin, možná, že by etné,
úedn koncessované agentury byly ádily klidn dál. Nebo snad záleží

nkterým lidem mermomocí na tom, aby slovanského obyvatelstva

v Rakousku co nejvíce ubývalo ? Ale kdo to Rakousko pak udrží ?

Ti mrzáci?

Letoší živelní pohromy v Halii arci mnoho pisply k roz-

množení vysthovalou. Bída je tam veliká, a neprávem* i tentokrát

vytýkáno vlád, že subvencemi chce Poláky a Rusíny koupiti, jak

jindy dlá.

Elektrického proudu o vysoké frequenci užito prakticky

pi chovu drbeže na Meeches Farm, Foole, v Anglii, prý s vý-

borným výsledkem. Pod vlivem elektiny dosáhla kuata za pt nedl
váhy, jaké dosahují v obyejných pomrech teprve za 3 msíce, a ze

400 kuat takto chovaných uhynulo pouze šest, kde jinak v oné roní
dob jich pojde až 50%. Kuata, která po vylíhnutí nemohla státi.

58*
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vlivem elektiny ozdravla a sesílala. Vysvtlují to tím, že úinkem
proudu krev ztrácí z viskosity a snadnji i rychleji obíhá.

S. Peter b. Vdomosti pozastavují se na onch smutných
zmnách, jaké v život vesnice vnesl zákon 14. ervna 1910. Se zru-

šením „obšiny" (obecního nedílu) láme se též veškeren zpsob
života, stará ruská vesnice mizí, a na místo její usazuje se statek

s obchodní vypoítavostí. Obšina pece jen vychovávala neocenitelné

obanské sdružení, po zniení obšiny na venkov šíí se zpustlost,

samolibost, lhostejnost ke spoleenským potebám a nepátelství. Dosta-

vily se etné spory a pe o ptidu, nastala sudilská horeka.

asopisy ruského duchovenstva povzbuzují v dob nynjší du-
chovní, by pracovali ve sdruženích, i uvádjí rzné kombinace
íi historická fakta ve prospch innosti duchovenstva ve sdruženích.

innost taková dle mínní jejich neodporuje ani náboženství, ani

pastýské služb. Církev od prvních dob vybízela duchovní, by šli na
pomoc stádu svému v jeho potebách, dovolujíc jim spravovati statky

sirotk, vdov, zastávati se uražených a nevinných. Taková innost
pispívá k povýšení pastýské autority, ke sblížení pastý se stádem,

a pomáhajíc lidu k blahobytu, snaží se zárove s tím o jeho duševní

rozvoj, zizujíc knihovny, poádajíc kursy, populární pednášky atd.

Myšlenky zajisté správné a v naší církvi dávno provádné. Mnoho
však, ne-li všechno, záleží na tom. jak. Bez dkladné znalosti vci —
ostatní požadavky pedpokládajíc — nevynikne se nad neúspšné dilet-

tantství, jež dnes už nestaí, jehož pravdpodobné nepíznivé následky

odnese pak — náboženství. Marn se pak takový duchovní odvolává
na dobrou vli, na vše námahy a obti — všecko to pak nic neplatí,

když se vc nepodaí anebo jinými souinovníky pokazí. Tm se za

chvíli vše promine, knz a si pracoval sebe více, zstane — „zlodjem",
tebas se pi tom sám ožebrail za ty, kteí ted jemu a náboženství

nadávají. Proto pozor! Dobrá vle a celé povšechné vzdlání tu již nestaí.

V Jižní Dakot (Sp. St.) vyhnala dlní spolenost biskupa z vlastní

diecése. V mst Lead vládne Homestake Mining Company, a nad
spoleností vládne hlavní akcionáka Mrs. Hearstová. Spolenost nemá
dosti na šesti dnech týdenní práce a její závody jsou v plném
chodu svátek nesvátek. Tímto a mocným vlivem spolenosti jsou nu-

ceny také ostatní závody a živnosti initi podobn. Mravní zpustlost

z toho vzešlá pohnula biskupa k zakroení u pí. Hearstové. Na to

purkmistr leadský svolal tábor lidu, na nmž biskup byl odsouzen, a

mnozí katolíci byli pinuceni podepsati prohlášení, že biskup pomlouval
a spolenosti ukivdil.

Hnutí protialkoholické šíí ve Francii hlavn „Ligue natio-
nale contre Talco ol i s me". Pedsedkyní dámského komitétu jest

knžna Muratova. Tato liga obrací se nyní na veejnost, aby vynutila
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podpisy a peticemi novy zákon o prodeji lihovin. Jak tžko odstraniti

nco, co státu vynáší, vidti práv v této diiležité vci. Patnáctkráte

byl podán ve franc. snmovn návrh na omezení prodejen lihových

nápoj. Dne 5. února 1912 bylo 360 hlasy (proti 156) odhlasováno
optné odroení. Medicínská akademie vyslovila se již r. 1903 pro
úpravu zákona, k ní pidala se vtšina krajských zdravotních rad a
lékaských spolk, nyní pak si má lid vynutiti, co se jeví samozejmým.
Zvlášt ženy, „muennice alkoholu", bojují se zákonodárci.

Proti nákladným plesm, i t. zv. „dobroinným", vystupuje

pražský „Stádal" a po nm jiné listy pod heslem: „Ukazujte
zvacím výborm dvée". Z protivné strany poukazuje se na to,

že by pak mnohým živnostníkm ubylo výdlku, dvod to arci po-

dobný, jako že by bez sudil soudcové a bez kriminálník strážníci

nemli co dlat ; nad to co do živnostník teba ješt podotknouti, že

lví podíl z našeho národního plesání, zvlášt v národních krojích, má
— žid. A dobroinný výtžek, jest-li kdy vbec jaký, nebývá
v žádném pomru k vyhozeným nákladm, které jiným zp-
sobem byly by mnohem dobroinnji vynaloženy. „Kdo tancovat chce

opravdu (na plesích se taní ím dll tím mén), pjde k poádnému
tanenímu mistru (to je také ubohý živnostník) a tam se mže vy-
trdlovat, až si nohy ubrousi" a všecko si sám zaplatí, podotýká jiný list.

Otázka jest jist dležitá, ale nejen s hlediska hospodáského, nýbrž
i jinak. Naše spolky i v tom dobe mohou psobiti, když nemístný
pep3^ch a jiné nepístojnosti budou co nejvíce zamezovati.

*

O lidnatosti Francie rozepisuje se A. Bohá v „Národop.
Vstníku Ceskoslov." (. 4. proti pro. Kolouškovi ; Studie demografické,

. 7— 8). Dle nho nevykazuje Francie co do úmrtnosti nikterak

pomr nepravidelných, akoli v letech vku 15—40 jest pomrn
dosti vysoká, již prý snad možno vysvtliti také nezízeným životem

mládeže francouzské, a jinak vyrovnává se pomrn skrovnou úmrt-

ností dtskou. [Pomr tento ovšem práv jest pro národní zdatnost

nevýhodný]. Pro francouzskou lidnatost samu, dovozuje B., není tedy

škodlivou úmrtnost, jako spíše skrovná plodnost [ale na tuto pece
také psobí úmrtnost v onch mužných letech!], zvlášt když soustava

malých rodin zaíná zavládati také v nižších tídách obyvatelstva.

*

SociaJisticko-kommunistický vzorek obce — vzorek

bez ceny, jak n^^ní zejmo — Krinica u erného Moe skonila svoje

251eté svízelné bytí a inovníci její poctiv k fiasku a jeho píinám
se piznávají, zvláštním spisem. „Jsme proti každému budoucímu po-

kusu, stávající ád mnitij zvlášt proti každému znásilování osobnosti.

V dtech nemají se pstiti niivé, kritické zámry. Zkusivše, že lovk
jest jenom nedokonalá bytost, uznáváme pedstavu híchu . . . Sobectví

jest nejdležitjší initel v život všech lidí. Vzájemná nedvra jeat

následek sobectví rozumu. Ze sobectví se jich nejvíc sekt pidružilo,
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hledajíce volnost, jež vedla k vným tahanicím. Slabí nebyli spoko-

jeni, že silnjší lépe žili a v obecných poradách více rozhodovali . . .

V Krinici byla nejpoctivjší snaha, uskateniti zásady socialistické.

Krom duševn osamocenosti a ochablosti, vedle toho však vné spory

o pednost mezi rovnu býti majícími, nevykvetlo z toho nic."

Ve sporu marxistv a revisionistv objasnna otázka

agrárního kapitalismu, ímž hlavní sloup Marxovy theorie padá. Pro-

letarisování venkova mlo by dle Marxa vésti maloroluíka k úbytku

výroby a tedy ke zniení, k zajití v kapitalistických latiundiích, jako

kdysi v Kím. Pesnými íslicemi dokázáno však, že malorolník na

svém políku a hospodáství pomrn víc dobude než velkostatká,

a dobyl by ješt více, kdyby rozumnji hospodail, tak že tu pozorovati

zákon marxismu pímo opaný. Arei závisí také na lidech, aby oni

sami ze samostatných rolník nedlali se — volal na velkostatcích,

ale i tento smr v letech nedávno minulých ješt asto pozorovaný
ídne ím dál tím více. I dlnictvo tovární, tedy t. zv. proletariát po

výtce, jde smrem opaným, hledíc z úspor nabýti njakého hospodáství.

Což ovšem teba jen vítati a podporovati.

Ke kijevskému pelíení, jež ísi zásluhou se vbec zove

pelíením o obadní vraždu, chovají se židé tak, že kdyby jich

nikdo nebjl podezíval, z poínání jejich, násilnickébo, úskoného
a tajemnstkáského podezení erpati musí. „Neue freie Presse" obrátila

ae na církevní hodnostáe o úsudek, jakýsi maarský žid lživ zapletl

do vci i arcibiskupa Paížského a Lyonského a londýnský Rothschild

dokonce vyžádal si od státního sekretariátu papežského ovení okruž-

níku Innocence IV. z r. 1247 a úední zprávy kard. Ganganelli (pozd.

Klementa XIV.) z r. 1758, týkající se — náhodou vru prazvláštní —
také podobného soudu v Kijev. Jelikož kard. G ve zpráv své zkouší

více takových pípadv a soudí, že až na dva nepodávají dkaz proti

židm, myslí asi Rothschild, že tím porok rituální vraždy vyvrátí

;

najednou církevní vrchnosti, které je tolikrát chránily a tolik od nich

špinny, jsou jim dobré. Pokud se hodnostái ti o otázce v^^slovili,

vyplývá ze slov jejich správný názor, že co do skutku nemá se

soudu pedbíhati, že z úední, veejn známé nauky Písma St. Z.

neb Talmudu obadní vraždy vyvoditi nelze, že však není tím vylouena
taková fanatická nauka njaké židovské sekty.

Od židovsko-pokrokáákého znásilování veejnosti a soudu tato

vcnost a uoblessa úctyhodn se odráží. Úední pomry kijevské za to

jeví se tu v hanebném svtle : dvojí darebnost, židovská a inovnická,

se ta pkn setkaly.

Pokusy s kouzelnj^m prutem konány o záijovém sjezde

v Halle. Inž. Purchalla (nebyl to nkdy Prchala?) z Celovce a hydro-

technik Gruber z Vídn naii pozváni. Onen svým zvláštním prutem

pišel hned pi prvém pokuse — potebuje pi nm jednoho spoleníka
— na vodu a to v zahradách, kde již na tech místech (dle návodu
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jiného ^kouzelníka") marn vrtáno. Pi další kontrolní obchzce po-

dailo se jmenovaným hostm, v krajin docela neobeznámeným, uriti

skoro pesn nejen proudy spodní vody — náhodou byl to vodovod !

— ale i žíly uhelní a kaliové, tak že i protivníci byli pekvapeni.
Každý z hleda má jinaí prut, své povaze pimený. Nad vodou
se prut chvje a ruka s ním. Jediná dánm na sjezde pítomná šlech-

tina a statkáka, dobyla pokusy svými taktéž úspchu. Nezdá se tedy,

že by starodávná víra v tento prostedek byla pouhou povrou. O tele-

pathických jevech víme ješt píliš málo, aby rozhodný úsudek sml
býti pronesen.
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Politicky a vojensky.

Díve než vláda, odpovdla na dotaz eských poslanc stran

vládní komise v Cechách a nežli správní soud zabýval se ná-

rodním protestem proti ní (byl-li už podán?!, rozhodl práv tento

správní soud v soukromé daové záležitosti, že komise ta jest

právoplatným ústavním zaízením panovníkovým podniknutým k za-

chování státu.

P r R ž s k é obecní zastupitelstvo poskytuje žalostný obraz eské
autonomní innosti. Nejen že schze vbec nedbale bývají navštvo-
vány, pi zvlášt dležitých otázkách, na p. pipojení Bevnova, pi
veliké a prý nevýhodné výpjce iní se schze schváln usnášení

neschopnými. Pi nových pak volbách lítaly na hlavy mladoeských
rad nejšavnatjší nadávky a obvinní ze zlodjství, která se tiskem

šíí a ovšem ku sláv eského jména nepispívají.

I pro užší vídeskou volbu do íšské rady, v níž zvolen

k, soc. Dr. Mataja, vyzváni Cechové II. okresu, aby volili sociálního

demokra Eldersche, a zdá se, že jej také volili. Již minule jsme ekli,

že tuze chytré politiky v tom spatovati nelze. A bylo-li to rozhodnutí

zásadní, totiž jsou-li tamjší Cechové skutensocialisty,
pak nemají si s radnicí co vyítati 1 „Národu" eského se to pak netýká.

Veselá píhoda odehrála se ped soudem v Alland. O letoší

velkononí nedli byly tam nalepeny plakáty „Oestereier fiir die

bohmische G emeinde ver tret ung von Alland", kde se jí

vytýká, že je v ní mnoho Cech — jména eského mezi nimi nevi-

dti! — proto prý jsou zde místo vajec slepicích jen Hotil- [^ Trottel]

Eier, kdo prý chce v Alland ním se státi, musí býti Cechem nebo

správcem léebny atd. Soudce — dle jména Kulowski snud jediný Cech
v celém procesu obecní rady s pisatelem nálepky — odsoudil tohoto

k pokut 120 K nebo 15 dnm vzení a k náhrad útrat; jen za zjištní

písma obnášejí 1200 K. Pak prý humor vymel

!

Dosavadní náelník dopisní úadovny v ministerstvu zahranií

Koloman v. Kanya odchází za vyslance do Mexika; díve býval

konsulem v Rusku a na Balkán. Za balkánských zmatkv oste ži-

dovskými listy obviován, že úední zpravodajství porušoval. Anti-

semitské listy zase jej chválí, že konen pekazil židovským zpravo-

dajm emeslo, nedávaje se s nimi do žádných pokoutnjch jednání.

I naše listy jej napadaly, že stranil nepátelm Srb3ka a erné Hory

;

toto jest možno a pravdpodobno, ale byl by tak jen provádl rozkazy

svého pedstaveného. Ale kik židovský, jako vždycky, prozrazuje, že

pece šlo o nco více, totiž o židovské kšefty, ku kterým se nepro-

pjil (zprávy pro bursu!), nebo jinak by mu židé každou i sebe vtší

nepoctivost odpustili.
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Nástupcem' jeho jest ryt. Oskar v. Montlong, bývalý soudce, jenž

i v Brn úadoval. Roku 1905 byl pi poradách v Algecirasu.

*

K etné jubilejní literatue o Skargovi pibyla v poslední

dob vážná vdecká práce proí Eduarda Wmklera, vnovaná díiklad-

nému a všestrannému rozboru politických názor znamenitého

kazatele („Mysli polityczne ks. Piotra Skargi", Varšava 1913). Jako
vroucí vlastenec, strážce nejsvijších ideálv a ctností národních,

nemohl Skarga patiti lhostejn na záležitosti politické; hledl na n
okem milujícím i starostlivým, velkým svým duchem pronikal minulost

i budoucnost národa. Na výtku, že má radji hledti si breviáe nežli

dávati se do politiky, odpovídal : „To by byl ovšem pestupek proti

našemu povolání a eholní naší professi. Od svta jsme utekli a zase

vraceti se máme k jeho vcem? Nedej Bh! Byla by to smrt duchovních

našich radostí, na nichž ze srdce si zakládáme. Prosíce Pána Boha,

abychom se nazpt neohlíželi, pluhu Božího se chopivše; jsme povinni

povzbuzovati lidi k pohrdání svtem, a sami máme se broditi v jeho

záležitostech?"

Le — dovozuje dále •— aby se dostoupilo onoho života vného,
ke kterému knží jsou povinni pímou cestu ukazovati lidem, je teba
práv na tomto svt získati si zásluhy u Boha, unikati híchm. Každý
pak hích veejný, hích proti mnohým, proti celé vlasti, jest pece
mnohokrát horší a tžší nežli hích jednotlivý proti sob nebo bližnímu.

Jsou-li tedy takové híchy, ba zloiny páchány každodenn, musí jisté

opravdový knz Boží proti nim jak nejenergitji protestovat a ve

jmérau Boha je písn trestat. A tu knz, jak tvrdí Skarga, nedává

se do politiky, ale lidi varuje a odvádje od všelikých híchv, od

nesvornosti, vzpoury a zkázy vlasti, pitahuje politiku k theologii . . .

Skarga pojímaje svj úad kazatelský jiko „poselstvo velkého

poslance oi velkého pána", jako „poslance, ale ne z jednoho okresu",

káral asto híchy proti mravné, na náooženství opené politice a ve

8V}"ch spisech a kázáních ešd i takové otázky, jako jsou: pomr církve

ke státu, vnitní ústrojí státu, zákon a pojem spravedlivosti, otázka

sociální a válka.
*

V Itálii mly snmovní volby dle nového volebního ádu
8 právem skoro všeobecným a tajným. Analfabeti pomáhali si podo-

benkami kandidát. Tchto bylo asi 1300 na 508 volebních okres.

Katolíci dle papežského nou expedit se úedn nesúastnili, ale bylo

jich pece voleno 33, snad zárodek píštího stedu. Ministry mohou
v Itálii býti jen poslanci; všichni také zvoleni. Zednásko socialistický

blok poražen.

španlsko má novou, konservativní vládu. Senát totiž docela

malou vtšinou neschválil zprávy Romanonesovy o dohod s Francií,
která v zemi naráží na odpor, a o jiných opateních. Vdce konser-

vativc Maura pro svou písnost neoblíbený, nepijal nabídky královy,

aby utvoil ministerstvo, kterouž úlohu pak pevzal konservativec Dato.

Hlídka. 59



834 Rozhled politický a vojenský.

I pátelé dynastie mají o ni obavy, ana jest napadána jak liberály, tak

karlisty, kteí pejí více pipojení k trojspolku. Nešastná kolísavost

nedává zemi pijíti k pokoji.

Brunšvický tru znova obsazen zetm Viléma II, který se

dal zaaditi do pruského vojska a tím vzdal se nárok na Hannoversko.

Korunní princ pi této píležitosti opét se omoil napsav kancléi, že

ta nepínoá resignace nestaí (nejsou prý se sestrou a se švakrem za dobe).

Otázka irské samosprávy s odporem Uhterských stojí na

mrtvém bodu, a zdá se, že bez vzájemné dohody obou protivných

irských stran nebude jí hnuto. Ozývají se hlasy, aby se vc vyílila

mírné, i kdyby v Irsku mly býti dva parlanaenty, v Dublin a Bel-

fastu, aspo prozatímn. Proti tomu staví se irská strana národní.

Spor ruské dumy s vládou trvá. Pedseda duray nechce

(neb nemže?) dáti ministrm záruky proti osobním urážkám (!) Poslanci

pinášejí z kraje hrozivé zprávy o kvašení nad administrativním a po-

licejním ádním vlády; oktabristé nejsou s ní také spokojeni, tak že

vláda nemá vlastn v dum vtšiny, ehož nacionalisté používají k tomu,

by štvali proti dum vbec.

Presidentem ínské republikv zvolen Yuan-Si-Kai 507 proti

179 hlasm, jež dostal generál Li-Yuan-Hung. Ve snmovních kuloárech

všeobecn se mlo za to, že vítzství rozhodlo 200 hlas týden ped
hlasováním zakoupených.

Lipská slavnost na památku bitvy 1813 v Rakousku
neuspokojila. Již dstojníci byli rozmrzelí, že nebylo všem pihlášený-m

dovoleno sastniti se v uniform, prý pro nedostatek místa, což

konen možno uznati ; ale slavnostní e, již ml pedseda jakéhosi

Deutscher Patriotenbund, byla pímo beztaktní, an líil vítzství jako

pruské, akoli vdce byl rakouský, nejvíc vojska postavilo Rusko,

nejmén mimorakouské Nmecko. Naši Jihoslované odepeli oslavo-

vati: mli prý se za Francouz lépe než nyní. Vru, krutá, ale prav-

divá obžaloba stoleté rakousko-nmecké vládní neschopnosti a zary-

tosti. Cechové rovnž neoslavovali nic.

Modré archy, jež po letoších francouzských manévrech
tak hust slétly (jen generálm pt !), rozilily ovšem postižené, což

i jinde se dje, ale vedly i k veejným útokm, což se jinde nedje.

Gen. Faurier obviuje gen. Chomera, v nmž tuší svého kritika, z po-

krytectví, an prý mu na manevišti ekl, že jeho sbor si staten vedl,

a pak o nm takovou zprávu podal. Ostatn i nestranní pozorovatelé

podotýkají, že náelník gen. štábu Joífre volil formu trochu nevhodnou,

nebo mohl jim prý, jako jinde se dje, hokou pilulku jinak podati,

njakou nemoc jim poraditi a pod. Okázalost ani s té ani s oné strany

vci neposloužila.

Vojenské ministerstvo naídilo, by od íjna do ervence vo-
jenští lékai ve Vídni kommandováni byli do úrazových klinik na
tímsíní praxi.
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Tém s jistotou lze oekávat, že nejnovjší nmecké dread-

noughty budou vyzbrojeny dly o kalibru 15 palc (381 ram), ímž
Nmecko bude míti nejsilnjší batterie na svých válených lodích. Ped
20 lety bylo spokojeno s 9^ palcovými, postoupilo potom na 11 a

12 palcíi. Zvtšení kalibru na 15" znamená projektil o váze 720 kg,
kdežto 12palcové dlo metá stely jen asi 348 kg tžké.

Nmeckých nových šest jízdních pluk mysliveckých má na
zkoušku vedle karabiny dostati bodák (Sabelbajonett), jenž by se na-

sazoval na karabinu; jezdeckou šavli mají nositi jen mimo službu.

Srbská pchota, vyzbrojená 7 mm. mauserkami z roku 1899 a
11 ram, berdankami nebo 104 mm. zadovkami Koka-Milovanoviovými
již z r. 1880, má dostati postupn zbra nejnovjší soustavy, bezpochyby
automatickou pušku. Nelze upíti, že od r. 1908 výcvik a výzbroj

srbského vojska, ped tím hodn zanedbaného, znamenit pokroil

;

nejnovjší pak válené zkušenosti všeho druhu zdatnost jeho tím více

zvýšily.

O Mexiko hrozí vypuknouti svtový spor díve, než se Pa-
namou bude plouti. Unie nechce uznati pedsedou Huertu, i kdyby
správn byl zvolen, Angliané a Nmci, kteí tam mají peníze, myslí,

že tak dalece Monroe nemže rozhodovati, aby ani nemli do toho co
mluviti, a Japonci, proti kterým panamský prplav namíen, milerádi

se svezou, zvlášt když Mexiané jich žádají. Ministr války v Huertov
vlád Blanquet je z onch šesti vojáka, kteí zastelili císae Maxmiliána.
Snad krev tato mstí se na rozboueném a rozervaném Mexiku.

*

Na Balkán zuila v íjnu nová válka. Srbsko — rozumí se

samo sebou, že jen „vojenská strana" 1 — chtlo ješt nco z Albánie
urvati. Ve sveepých bojích Albánci podléhali a byla v trojspolku

obava, že Srbsko pod záminkou pacifikace obsadí dležitá místa vnit
albánských hranic, z Londýna vytených. S neoekávanou rázností dalo

mu Eakousko ultimatum, a srbské i ernohorské vojsko odtáhlo
;
jen

ernohorci prý ekají, až velmocenské lodi odplují, aby albánské území
až po Medvu znova obsadili.

Albánie sama dostala panovníka, protestant, prince Wiedského,
jenž nejsa práv bohat, jednal teprv o hmotné zajištní, zvlášt pro pípad
— pense. Jiné listy albánské pracovaly pro egyptského prince lluada,

iiné pro náelníka Mirdit Prenka.

liekové s Turky poád ješt se domlouvají, jednak o ostrovy, .

jednak o úpravu a náhradu veejných fond v zabraných krajinách.

Nebezpeí války není sice úpln odklizeno, ale pece znan zmenšeno,
hlavn tím, že Francie po lichotivé ei krále eckého v Berlin ponkud
ochladla a ani sebe horlivjším nadbíháním téhož krále v Paíži se již

patin nerozehála ; nechce vbec pustiti na Balkán penz, dokud
tam nebude pokoj — tak aspo íká, kdežto jiní tvrdí, že odpírá cizin
peníze proto, aby je dle pokynu vládního mla pohotov pro brzké
poteby francouzské.
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O váleném pomru tí stran balkánských pi uza-

vení pímí vydány te úední doklady vlády bulharské, ovené
cizími vojenskými attaché, situaní nákres celého bojišt a vojík na

rozestavených, jakož i depeše jednotliv3^ch velitel. Vidti, že bulharské

vojsko bylo tehdy poád ješt vítzství schopno: Kecky jeden oddíl byl

takoka ped obklíením a zniením, se srbským vojskem byla rovno-

váha
5
jedin rumunský zákený vpád ochromil Bulharsko a slovq.nskou

vc, nebo jinak by se Bulharsko se Srbskem jako rovný s rovným

snáze bylo dorozumlo. Te není divu, že Bulharsko neprávem tak

ponížené bude hledati odvetu; zatíui aspo na základ onch dkaz
žádá, by hranice byly velmocemi spravedliv upraveny.

Vyskytují se zprávy, že Rumunsko hodlá tsnji pimknouti

se k trojspolku; tím by, jak se praví, tento ml jakousi náhradu

za to, že Španlsko sblížilo se s trojdohodou.

Po odklizení nkterých pekážek bude luoíno v píštím roníku uveejovati

dopisy elných osobností z družiny Suilovy. Uvádjíce to ve známost p. t. te-

ná »Hlídky« dovolujeme si každého z nich zdvoile požádati, kdo by ke sbírce té

pispt! mehi, aby si neobtžoval tak uiniti, bu zapjením originálu nebo zcela vr-

nými opisy. Eed.
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ndbožensko-mravní oídzkvj v krdsném

písemnictví ruském.
Referuje A. Vrzal. (C. d.)

5. národníci.

Gorbunov. Slavutinskij, N. Uspenskij, V. Slpcov. AI.

Levito v, Fed. Ršetnikov, N. Naumov, Ilja Sálo v, F, N-
fedov, Val. Dm i trij evo v a, Glb Uspenskij, N. Zlato-
vratskij, Ertl, Petropavlo vskij-Karonin, Ma tt, echov,

Gorkij, Bunin.

Jestliže pedmtem literatury „raznoinecké" byl boj nových

lidí šedesátý-cb let s dívjšími ády, názory a pojmy života, vedle ní

„národnická" literatura obírala se výhradn životem prostého ná-

rodu, lidu, jehož bhihu intelligence chtla sloužiti, pociujíc velkou

vinu ped tímto lidem, znetvoeným dlouholetou, tžkou porobou v dob
nevolnického práva, za níž vzkvétala literatura „šlechtická". V prostém

lidu vidli šedesátníci modlu, sloužiti zájmm selského lidu i dlnictva

bylo svatou povinností každého vzdlance, v každé jiné duševní práci

vidli zradu lidu a vci lidové. Bylo teba pede vším prostý lid

zevrubnji poznati, ne pouze na základ nahodilých pozorování a mimo

letných dojm, nýbrž na základ dkladného studia hmotného i duchov-

ního života lidu ve všech podrobnostech. K takovému zevrubnému

poznání lidu byli spisovatelé „národníci" tím zpsobilejší, že bu
pímo pocházeli z lidu nebo z kru h, stýkajících se bezprostedn s lidem,
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zvlášt z duchovenstva (M. Uspenakij, Levitov, Ršetnikov, Zlatovratskij,

Petropavlovskij a ].) Kdežto však u spisovatel tyicátých i padesátých

let, Turgenva, Grigorovie, Danilevského, Markoviové (Vovka)

i Kochanovské, prostý lid byl pedmtem více mén slzav-sentimentální

idealisace, ani spisovatelé mli šlechetnj^ cil, ukázati v lidu lovka
a vzbuditi v intelligenci soucit k mužíku, zevn neistému, asto

zvrhlému tžkým bemenem nevolnictví, národníci v první dob vidli

v nm bud podivína, dávajícího motivy k zábavným kresbám „muzické

literatury", nebo zvíe, hrubého divocha. Triviáln šprýmovnými výjevy

ze života prostého lidu koncem let padesátých na jevišti bavil intelli-

genci Ivan Fed. Gorbunov (1838—95), skandálními anekdotami

v rouše povídek S. T. Slavutinskij (f 1884) a zvlášt Nik. V.

Uspenskij (1837—89j, jenž nemilosrdné pedvádí lid jako opilce,

zlodje, hlupáky a lenochy. Komickými výjevy ze života hrubých

mužíkv obveseloval tenáe též známý nám už V as. Slep co v.

Citlivjší srdce pro tragické stránky života prostého lidu na venkov

i v mst ml mkký pvec „hoe silnic, vesnic a mst" Alexander
Iv. Levitov (1853— 77), jenž dávno ped Gorkým a reálnji než

tento kreslil postavy bosák, v nichž Gorkij vidí ideál pokolení lid-

ského. Levitov ml teplé, lidumilné srdce pro všecky ponížené i uražené

tžkými okolnostmi života i prolévá hoké slzy, nevida možnosti, by

zvítzilo dobro a zmizela lež i zlo ze života prostého „bezstarostného

lidu" v mstech, aby mohl žíti „po božsku". Spisovatel v mládí byl

vícím lovkem, podává v „Selském uení" (1872) tklivou vzpo-

mínku na sladké, nadšené pohnutí selského lidu v chrám pi tiché

modlitb, „ulehující trpícím duším", ale pozdji v orgiích hýivého

života mstského ztratil víru a podryl si zdraví pijáctvím. Mkký
básnický^ kolorit nalézáme ješt v jeho kresb positivních, svtlých typ
z venkova (obuvník Skurlan, babika Mastlicha); a autor mnoho

povrivosti, hrubosti mravv vidí na venkov i v bohatých stepích

jižních (Stpnyje oerki), pece mstské kresby jeho vykazují

mnohem více bezútšného zbarvení.

„Stízlivou pravdu" beze všech píkras podle slov Turgenvových

o prostém lidu napsal Fed. Mi c h. Ršetnikov (1841—71) ve svých

siln, ale neumlecky psaných románech a povídkách, z nichž zvlášt

román „Podlipovci" (1864) svou „hroznou" pravdou mocn psobil

na tenáe. Ale je to spíše národopisná studie než umlecký román.

Spisovatel, prostý esthetického citu, schváln si vybral a ve velmi

neutšeném svtle hustými temnými barvami hrub maluje nelidské
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postavení polopohanských Perrajákv, jen pro forma zapsaných za

pravoslavné, v nejubožátjším kraji, kde lovék neustále hladoví tlesn,

ale ani duchovního pokrmu nemá. R. chtl namalovati obraz hrubé

mravní otuplosti lidu, vzícího v prvotní divokosti, ale zašel píliš

daleko. Jeho Permjáci mají polozvíecí mravy, nemají ani nejelemen-

tárnjšího pojmu o náboženství, otcové žijí s dcerami, nevstami jiných,

dti nechají zmrzati v netopených chýších, by se jich zbavili. Ale i tito

divoši hledají „kde je lépe?" (název jiného románu), jdou burlaóit

(pracovat na íních lodích) na Kam, kdež se však v nadji sklárnou.

Hrozný obraz této nevzdlanosti, hrubosti, neistoty, lenosti a otuplosti

neruského obyvatelstva permské gubernie tehdejší kritika ruská, do

nebes vynášející spasitelnou moc osvty, prohlásila jako illustraci

zhoubného vlivu nevzdlanosti a obraz ruského selského obyvatelstva

celé Rusi. A tak „Podlipovci" jen omylem znaí obrat v umlecké
kresb života lidu. Po hrozné pravd „Podlipovcv" i vysoce

umlecké lidové typy Turgenvovy s jich opoetisovanou psychologií

i sladkavé sentimentální mužíci jiných spisovatel stali se nemožností.

O hrubém vykoisování sibiského lidu venkovského zbohatlými

mužíky, „kulaky", vydiduchy a o svévoli nekontrolovaných soudcv
i úedník na Sibii dojemn vypravuje Nik. Iv. Naumov (1838— 93),

jenž ve svých povídkách odrazil protest proti kivdám, páchaným na

lidu venkovském i prostém lidu mstském, rzných pastorcích osudu,

a boj za právo i pravdu. Maluje rád rozdíl mezi venkovem a mstem
s jeho továrnami, sympathií kloní se k patriarchálnímu životu rolni-

ckému. Zvlášt oblíbený jest u nho obraz pavouk, vyssávajících

v „pavuin" (název jeho povídky) své obti. Fotograficky vrn
„pavouky' a lichváe zachytil ve svých povídkách Ilja AI. Salov
(1834— 1903). Ve svých folografických snímcích rzných bezcitných

vydiduchv selského lidu Salov podává hojný, ale nepropracovaný,

teplým citem sice prohátý, ale vlastní myšlenkou neosvtlený materiál.

Sympathisuje spíše s nesmyslnými šlechtici nežli s lidem. Sympathii

tenáovu k mužíkovi snažili se vzbuditi také sentimentální Fi 1. D.

Nfedov (1848—1902) a Val. Dm i trijevová {* 1859), onen

tklivým vypravováním, tato živostí obrázk.

V sedmdesátých letech stízlivý, chladný pomr literatury k mu-

žikovi se zmnil. Tehdy práv také hlásání rozumného egoismu Pisa-

revova vystídalo se hlásáním nového ideálu, požadujícího sebeobtování

a nezištné sloužení lidu. Hrdinou doby místo stízliv myslícího realisty

stal se „kající se šlechtic", snažící se vykoupiti vinu svého stavu

60*
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ped mužíkem, ped nímž jako ped modlou všecko se sklání. Mužik

se stal centrální postavou v literatue a zástupcové všech ostatních

. spoleenských vrstev byli kresleni hlavn se stanoviska jich pomru
vi lidu.

V intelligentních kruzích ruské spolenosti nastalo silné hnutí,

chodní v lid, hledání pravdy života, plné ržov3'ch illusí, snaha

oprostiti se, splynouti s lidem. Zaali idealisovati starobylé zaízení

vesnického života, vrnost podání, podrobení se „vlád zem" a in-

stinktivnímu hlasu massy. Obecní nedílnost (náležitost zem ne osob,

nýbrž obci), zásada rovnosti mezi obany téže vesnice, moc selské

hromady, na níž mají všichni stejné právo, artl (dlnické sdružení,

založené na obyejovém právu), to ony pilíe, na nichž se drží venkov

i jeho blahobyt, to ideál, jenž jest uskutenn dávno v ruské vsi.

Teba jen zachovati tyto pilíe, by svého asu mohly proniknouti

v ruskou spolenost. V nich je záloha budoucího rozvoje, nikoli v civilisaci

msta, kazícího venkov.

Typickým zástupcem národnictví ve smyslu poznání života lidu

vbec, zvlášt však ve smyslu nepokojného hledání cíle ádného života,,

„pramene pravdy", byl k dojmm života citlivý Glb Iv.

Uspenskij (1840— 1902). Nejnadanjší tento národnický spisovatel

svými polopublistickými, polobelletrickými nártky, prosáklými druhdy

žluným humorem a jízUvou satirou, pipomíná satirika Sedrina,

Gl. Uspenskij vj^stoupil na jevišt literární na poátku šedesátých let,

kdy raznoinec se objevil v literatue a podstatn zmnil obsah, cha-

rakter i formu literárních dl. Nižší úedník, drobný kupec, mšan,
emeslník, nižší duchovenstvo, dlník a jiní zástupcové mstského

proletariatu pedcházejí v literatue ped lidem venkovským. Usp., jenž

sám vyšel z prostedí mstského proletariatu, obrátil na svou pozornost

a erpal z nho obsah prvních nártk. Vida, že zrušením nevolnictví

padl hlavní sloup starého života i teba hledati nové podmínky života,

nové pojmy, nový základ dalšího života, hledati „pramen pravdy',

s bolestí pozoroval, že v souasném duševn zmrzaeném lovku není

vidti svdomí, živé duše, jež se zastavila jako hodiny, neúinkuje,

stojí. I snaží se Usp. probuditi duši v lovku, bez níž prese všecky

vynálezy a výhody hmotného života skutený život lidský se zastaví.

Jen lovk se živou duší jest Uspenskému skuteným lovkem.

Když tedy v šedesátých letech nastala nová doba, kdy hrubý

materialismus vytlail ze života vyšší znahy, Usp. tesknil, že píliš

mnoho nadje bylo vloženo na sílu páry a zdokonalení mechanismu.
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na pokrok pírodních vd a jménem toho všeho že byla odstranna

duše, a6 hlavním úkolem doby pokroku mlo by býti probouzeti duši

z dlouhého spánku.

A co je život bez živé duše, ukazuje Usp. hned v první sbírce

polopublicistických, polouraleckých nártk, nadepsané „Nravy Ra-

strjajevoj ulicy" (1866) na jednání hlavní jednající osoby, Prochora

Porlirie, v nmž není svdomí, není duše, v jehož obrazivosti krma,

kterou chce si zaíditi u njaké továrny, jeví se „rozeveným jícnem,

jenž bude bez pestání pohlcovati erné postavy emeslníkv". Úplný

nedostatek duše, svdomí a soucitu jest u úedníka Tolokonnikova,

jenž nemá srdce ani tehdy, kdy jeví se dobrodincem rodiny Pretrp-

jev. Po celé ad bezdušných „rastrjajevských typ'' duše naše po-

okeje na nártku „Parám on jurodivý", perle první doby literární

innosti Uspenského. Sujet erpán ze „vzpomínek ztracené existence",

jejíž dtství uplynulo v konci ticátých let, v dob nanejvýš mrtvé.

„A najednou", vzpomíná, „cosi docela pos tranního, cizího našemu

nešastnému, lhostejnému, bázlivému plahoení se v život pišlo k nám,

oblažilo nás, odtrhlo naše myšlenky od zem, po níž jsme se plazili, po-

zdvihlo naši unyle sehnutou hlavu k nebi i ke hvzdám, najednou vešlo v srdce,

piimélo je silnji tlouci ..."

Všecko to vešlo neoekávan v rodinu vzdlanou v podob juro-

divého, jejž rodina seznámila se životopisy svatých a jemuž vykázala

za obydlí besídku v zahrad, kterou mládež ozdobila kresbami andlu,

svatých a strop — vševidoucím okem. Mládež teprve vlivem silných

vznt Paramonových zaala se dovtipovati, že jest jakási „vyšší pravda",

které dosud nedbahi, v ní zaala se probouzeti duše.

„Ujišuji vás," vzpomíná jeden z této mládeže, „toto vševidoucí oko

bylo pro nás živým skuteným Božím okem, jež rozhodn všecko vidí, všecko

až po nejmenší hnutí duše. Pod tímto upeným a istým pohledem neod-

važovali jsme .se íci slovo nepravdy, neosmlovali jsme se pipustiti v duši

žádné špatné pohnutky. Vševidoucí oko hledlo na nás, jen hledlo, u nás

pak probouzely se pojmy pravdy, upímnosti, prostoty, dobrotivosti
;
probou-

zelo se všecko živé, všecko nutné lovku, eho, bohužel, ani jediné kapky

nedávaly trudné, beznadjné pomry skuteného života."

Bohužel, rodina, jež se dala jím najednou unésti, náhle k jurodivému

ochladla, a hlava rodiny, aby procitlé svdomí bylo uspáno, chopí se

šeredné pomluvy, aby ped dtmi, jež tak lnuly k Paramanovi, jej

oernila a je od nho odvrátila. A tak ani tu dti nenabyly toho, bez

eho žíti nelze, duše.
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Po „zniení starých poádk" Michail Ivanovic, hrdina „nártk
z provinciálního života", nadepsaných „Razore n ij e", hledí nalézti

pevnou oporu v „nových poádcích", ale zklamán napadá na všecky,

protože v nich necítí duše, jsou obezdušenýrai. Obezdušené pro-

stedí špatn využitkovaio nových poádkv, osvobození selského lidu.

Kdyby se u statká skuten probudila duše, procitlo svdomí, rado-

vali by se, že osvobozením sedlák spadl s duše jejich hích, záležející

v tom, že pokládali díve sedláka za vc, za vlastnictví, a že to škodilo

sedlákovi i kazilo je samy, statkáe, iníc je závislými na práci cizích

rukou. Ale místo toho, aby statkái byli vdni ruce, která pro chabost

jejich vle sala s nich starý hícb, statkái zaneveli na tu raku,

zaneveli na osvobozeného mužíka, pohlíželi na jako na nepítele, na

protivnou stranu, nepispli mu na pomoc dobrou radou, nýbrž po-

nechali ho úpadku, vydali ho na pospas vydiduchm, kteí ,,s klidným

svdomím" deli mužíky a mstské poádky zavedli na venkov, kde

vdané ženy za rubl svou est prodávají^ tak že „svdomí necení
se za groš" („Bolnaja souvs".) Autor neustále opakuje my-

šlenku, že život je pouzetam, kde je duse, kde však není duše,

nebo kde duše objevuje se píliš pozd, tam synové koní taškástvím,

pijáctvím, dcery pak utíkají s miláky srdce svého nebo koní samo-

vraždou. Na duši vbec lidé málo myslí, a proto i tam, kde u lovka
je mravním neduhem nemocna duše, léí pouze tlo. Tak Usp. v jednom

z nejdmyslnjších nártk, nadepsaném „Nevyléitelný'', vypravuje

o jáhnovi, jenž zdánliv trpí jen obasným pijáctvím. je od lékae léen

železem, ale touží po jiném léení — pro duši. Selská uitelka probudila

v jáhnovi svdomí, otásla zhovadilou duší, ale ponvadž duši jeho,

„upadlé ve spánek ve svinském chlév", nedostávalo se již sil k novému

životu, oddal se pijáctví s jeho vnjšími i vnitními následky. Léka
léí ho pouze železem, kdežto u nho je duše nemocna. Teba-li

mu železa, pak ne toho, jež vchází v krev a dodává síly svalm, nýbrž

toho, jež by dodávalo otužilosti duši, oživilo v lovku skuteného
lovka. V „Nevyléiteln ém" Usp. podal živý odpor proti onomu

názoru, ve jménu kterého také pro uspokojení duše odporuuje

se. pouze absolutní klid — cesta do hor, kde by lovk na

nic nemyslil, nieho necítil, jen dýchal erstvý vzduch. Jak je to

prosté, a zárove zpozdilé

!

Procitlé svdomí v Rusku hledalo východ z obtížného postavení

v pechodné dob, i uchopilo se píležitosti srbské války s Tureckem,

a Usp. v „Dopisech ze Srbska" ukazuje nu nkteré píklady



Náboieusko-mravní otázky v krásném písemnictví ruském. 843

„upímnosti, dobroty, prostoty, sebeobtavosti" mezi ruskými dobro-

volník}', již šli vysvobozovat kesany ze jha tureckélio, a vidí v nich

projev probuzené duše. vnímavé k cizímu neštstí. Jinak duše spí.

Nenaleznuv živé duše v mst, ani v cizin, v Londýn a Paíži,

zklamav se i v mnohých dobrovolnících v Srbsku, Uspenskij odebral

se v lét 1S77 do chudé vesnice v Novgorodské gubernii a pozdji do

bohaté samaské gubernie, aby poznal skuteného mužíka a základy

pravdy života lidu. Ale dospl k smutnýa> výsledkm svého pozorování.

Jeho spisy od té doby jsou illustrací onoho žalostného stavu, v némž

se octla Rus po osvobození sedlák r 1861., kdy rzní „kulaci", vy-

diduši, zaali vyssávati statláe i sedláky. Kd^ž po osvobození sedlák

cosi takového pešlo od mužík k pánm, od pán k mužíkm, ihned

objevili se záblesky citu vlavstnictví a pišly tak vhod i duši pánov

i duši a žaludku mužíkovu, že chut na ,.mé" a „naše" zaala vzrstati

u pána i u mužíka ne po dnech, nýbrž po hodinách. Nezvyklý práci

statká nedovedl nab3''vati nových prostedk, by uhájd své postavení ve

zmnných pomrech, i brzy padl za obt vydiduchm, a mužík stemhlav

pustil se hledat lehký výdlek, a byl li výdlek pkný, zapomínal na

zemdlskou práci, brzy však propíjel výdlek svj, ba i výdlek

ženy, již nutil býti „zvlášt zdvoilou" k pánm. A lidu v této za-

temnlosti nepomáliá ani statká ani msto se svými osvícenými lidmi,

aby se k lepšímu zmnily názory lidu na vci. (P. d.)
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5. Útrapy za vpádu švédského.

(1642—1643)

Pedzvsti švédského vpádu na severní Morav. — Dobytí Litovle, Mohelnice a Unova. —
Litovel opt v rukou císaského vojska. — Císaské posádky na severní Morav. — Švédové

i císaští lidu na obtíž. — Plenivé zájezdy unovských Švédfi. — Císaské vojsko kolem

Olomouce i Unova. — Torstenson u Mor. Tebové a Mohelnice. — Mírov se vzdal

Švédm. — Litovle dobyto. — Pepadení Švéd v Maletín. — TJsovský hrad v moci

bvéd. — Hlavní tábor císaský u Mohelnice.— Císaští zmocnili se Mírová a Landskrona.

— Škody z ležení mohelnického.

Dosud zakoušela Morava pohrom ticetileté války nepetržit

vysokou berní, kterou vláda poddaným ukládala v míe vždy vtší, a

jen jakoby pechodn sužováním vojenským. Ale nadešel as, že se

mla zem státi váleným jevištm ne mimochodem toliko, nýbrž po

šest plných let. V polovici léta 1639 vpadlo švédské vojsko do Cech

a ádilo tam do jara následujícího roku meem a ohnm. Od Králové

Hradce, kdež si Švédové poátkem ervna zizovali pevné ležení,

podnikaly jednotlivé ety plenivé zájezdy až na moravské hranice. ^)

') Dne 8. ervna 1639 píše zemský hejtman úedníku lichtenštejnskému na U sov
a v Litovli: u král. tribunálu je mnoho zpráv, že nepítel zajíždí až na moravské

hranice; úedník má se neodkladn postarati v Litovli, aby se tam dodala a rozestavila

píslušná dla. — 14. ervna týž úedníkm na Tebové, Goldštýn a Zábeze
sdluje, že nepítel hodlá se pevn usadit a ohradit v Hradci Králové a odtud posílat

ety (Streifparteien) do zem — proež naizuje, venkovský lid mít pohotov k nejmož-

njšímu odporu a bedliv opatrovati prsmyky, zejména šance a prsmyk v Goldštýn.

— Dne 17. ervna z dopisu téhož hejtmana úedníkm v C. Rud, Goldštýn, na

Mírov a do Land sk r ona jde na jevo, že nepítel jest už na panství landskronském,

kdež prý nkolik osad pepadl a vydrancoval; zajíždí až k Mohelnici. — Dne 18. ervna

týž úedníku úsovskému na jeho zprávu, že nepátelské oddíly už hodn daleko

zajíždjí do zem, že má tudíž strach, aby nebyla napadena Litovel a okolní osady —
odpovídá : než pijde rozkaz od císae stran vojenské pomoci, aby zatím napomenul

venkovský lid k odporu a obsadil jím potebná místa, že mže doufati v pomoc, jelikož

u královského tribunálu se denn eká na píchod 1000 Uhr. — Dne 18. ervna týž

na prosbu mírovského úedníka Alex. Vinaského o pomoc (Succurs) odpovídá podobn

jak úsovskému. (Koncepty dopisu v zemsk. arch. brnn, místodržit. oddlení sub Militaria).

Dne 10. ervence 1639 pivedeno do Olomouce 23 švédských jezdc zajatých u Landskrona.

,Tiray, Djiny msta V. Bíteše II. 33.
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Ve smyslu rozkazu císaova, jemuž na severní Morav šlo hlavn

o Šternberk, Litovel, Sovinec, Mírov a Goldštýn, ') krá-

lovský tribunál chvatem zaizoval vše potebné k obrané. Prsmyky
na stran od Cech byly opevnny, zasekány a vojensky obsazeny. *)

Mor. Tebová, Zábeh, Litovel, hrad Goldštýn a Usov
pihotoveny na rychlo k obran. 2) Mstské rad unovské porueno

hned v kvtnu, aby svéené msto dobe opatrovali, brány opevnili

palisadami a sraky „a mli bedlivý pozor na všechny, kdož chtjí do

msta".*) V polovici ervna pak poslán tam za velitele plukovník Jan

Baltazar Vetter svobodný pán na Cechách s rozkazem, že Uniovští

ho mají poslouchat, býti mu dobe a vrn k ruce a zaopatit jej

potebným bytem a výživou. ») K hájení hradu Mírová ustanovil

biskup arcikníže Leopold Vilém Václava Karla Chorinského z Ledské

vojenským velitelem. ''')- Jelikož adového vojska v první chvíli nebylo

dostatek, vyzváno a vyzbrojeno k odporu venkovské obyvatelstvo.

Nicmén trply pomezní kraje moravské velmi. Mimo panství

laudskronské pepadli Švédové ty asy jmenovit msto Svitavy,
kteréž vydrancovali a Tynutili na mšanech velké výpalné. ^j A když

se arciknížeti Leopoldu Vilémovi, jenž velel císaské armád, na jae

roku 1640 podailo vytisknouti hrozného nepítele za eské hranice,

zstaly tam pluky císaské, o málo neb o nic lepší než vojsko cizí.

') Dopis císav král. tribunálu dto 11. ervna 1639 v zeni.sfec. arch. brnn. 1, c.

-j Dne 14. ervua naizuje král. tribunál Valentinu Gabrielovi, úedníku v . Rud,
prsmyky k echám osadit. — Dne 1. ervence píše zemský hejtman z Olomouce iied-

BÍkuB) v Zábeze a ua M. Tebové: rád slyšel, že proti vpádu nepítele stojí dobe

pohotov; k lepší obrané místa i okolních prsmykíi posílá tiedníku landskronskéai u

50 statných Valach, o nichž se má k postrašení nepítele rozšíit povst, že jest jich

500. — Dle dopisu ze dne 3. ervence posílá do Landskrona též setninu jezdc. —
Dne 29. ervence je velitelem orlického prsmyku plukovník Cornelius Ancheman, jenž

píSe odtamtud král. tribunálu dne 12 srpna (Zemsk. arch. brnn. B. S. . 986)

s) Dne 16. ervna mstské rad litovelské se posílá na její žádost cent prachu

ze skladišt olomuckého (Militariai.

*) Rozkaz král. tribunálu ze dne 19. kvtna (Militaria).

*) Dopis zemského hejtmana do Unova ze dne 15. ervni 1639. — Dne 21.

ervna j»íše zemský hejtman Veltrovi, aby msto Unov jemu svené co nejspšnji

pichystal k obran — ^mit eilfertigster Reparicion und moglichster Wiederaufbauung

ier dasclbst eingegangenen Posten«. (Militaria 1. c.)

») Dopis arciknížete dto 21. ervence 1639 v arcib. arch. kromížském sub

sSnecicas.

') Dopis Alexandra Vinarskélio dto Mírov 23. liilopada 1G4:2 vrchnímu regentovi

bisk. statk v arch. krom. jSuecica*.
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V Lošticích zvlášt yinou tchto bylo cítit „nynjší tžká léta".')

Císaští zajíždli až na Moravu, tak že bylo nutno pomezní panství

kunstatské, letovské a mírovské ohraditi zásekami, aby lou-

pežné zájezdy byly znemožnny. ^)

Což teprv bylo lze ekat od nepítele skuteného, jakým byli

Švédové pod vrchním vojevdcem Torstensonem ! Ten poraziv posled-

ního dne kvtna roku 1642 u Svidnice armádu císaskou, pekroil

rychlými pochody moravské hranice, stanul 10. ervna ped 1 o -

moucem a tvrtého dne potom, v sobotu ped sv. Trojicí vjíždl do

msta. Souasn obklíil jeneral Konigsraark Litovel, kdež leželo

nco vojska císaského, ^j Mšané akoli zaraženi špatným píkladem

hlavního msta, jež se bylo vzdalo bez krpje krve, byli hotovi

k obran, ale posádka se protivila a zaala písemn jednali s ne-

pítelem, tak že konen po dvojím šastn odraženém útoku nezbylo,

le vzdáti se pesile. *) Mšfanó složili zbran s podmínkou, že nebude

od nich žádáno výpalné, museli však nicmén vzdor plái a prosbám

složit 8000 zl. rýn. v hotovosti a stíbrných skvostech.^) Za žádaný

devátý tisíc vzal s sebou vítz jakožto rukojmí nkolik radních a m-
šfan do vazby, z níž teprve po roce byli propuštni. •)

Ješt he povedlo se druhého dne pjtom — v úterý 17. ervna
— Mohelnici. Podobné jako do Litovle poslal olomucký velitel

Miniati též do Mohelnice krátce ped vpádem švédským 80 muž pšího

pluku Krokavského, ti však po píchodu Švéd pešli dobrovoln k ne-

píteli. Za hradby mohelnické uteklo se mnoho liu z okolí se svými

majetky. Švédové chtli, aby se jun vydaly jen kon, a když nedo-

') Poznámka v kupní snilour roku 1640.

2j Rozkaz klál. tribunálu dto 3. ledna lt)41. Notizenblait 1859 p. 39. —
Kontribuce odredeno z unovského panství roku 1639 rži 174 mice, jemene 100 m.

a ovsa .S26 m. R 1640 rži a ovsa po 160 m. i Registratura unor.)

'•'} Flade, Tatcebuch des feindl. Einfalls der Sehweden. Archiv fiir oes^terr. Gesch.

sv. 65 p 41 I.

*; V pondlí dne IH. ervna, »auf diseretion* dle zprávy Torstensonovy (Dudík,

Schweden in Bóhmen nnd Miihren p. 41.), dle místních zápisfi litovelských vSak mlavou,
jež pak nebyla dodržena: Minnicliuv radní protokol: »ist Litta zura erstenmal d u r ch

Aecorda der schwedischen Gevalt iibergeben worden. Nachdem nun aber die ('bergab

geschehen, ist kein Parol von dem Feind gehalten*. (Au.*-, Geschichte der Stul

Littau 117).

*) »Davon das Loth, so in- und ausserhalb gan^ wohl vergoldet und gearbeitetc

se pijímal od Švédfi za 30 krejcarfi

•) Ku.r, 1. c. 117.
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stávali kýžené odpovdi, zapálili „Prostední" mlýn. Za chvíli stálo

celé vnitní msto v planoenech a nezbyl tam celý leda jediný domek
a hradební zdi. Radnice, špitál, škola, fara i kostel vyhoely, zvony
poótem šestero i dva hodinové cymbály se rozlily. Též na pedmstí
vyhoelo 87 dom s kostelem sv. Stanislava i temi zvony. Nkolik
set mic obilí, na ti sta koní a mnoho dobytka hovzího bylo zni-

eno. Ba i nkolik život lidských padlo za obt zhoubnému živla a

mei nepítele, jenž takto bez odporu se dostal do msta, i)

Den ped tím na veer pinutili Švédové Zábeh ke slo-

žení výpalného a nad to ješt vyplenili msto. Tež Usova zmocínili

se asi týmže asem. Téhož dne 18. ervna padl i Unov.
Msto Unov bylo hodn opevnno. *) Mšané pod velením plu-

kovníka pana Forgae zvdvše o píchodu Švéd k Olomomi poslali

hned do císaského tábora r Pardubicích k jenerálu hrabti Buchheimovi

zprávu o tom s prosbou o pomoc. V nadji na pispní vydrželi oble-

žení švédské po šest dní a zamítli nkolikerý návrh nepátelského

') Zprávy o pádu Mohelnice dne 17. ervna 1642: že tam byla vojenská posádka
císaská viz Flade, Tagebuch 1. c. p. 411 a Alei. Vinaský, biskupský hejtman,

ili úedník na MírovC píše 20. listopadu 1642 regentovi bisk. statk: jwas gestalt dle

Muglicz Stadt 80 Maun zufuss von dem Krogkauscben Regiment vor des Feindes Einfall

ziemliclie Zeit ausgehalten, auch durch dieselben — sintemal ihrertheil sich gutwillig-

zu den schwedischen Parteien begeben, die Stadt und alle verraten — ganz und gar

ausgebrennt und in Aschen gelegt worden.« (Arcib. arcb. Kroni. „Suecica*). — Že

ŠTédové chtli, aby se jim vydaly kon, zaznamenal mohelnický kroniká Ondej

Ludvik Keller, jehož rukopis z r. 1727 je v zemsk arch. brnn. li. S. pod 5. 9172.

Z nho erpal Hormayr (Taschenbuch tiír vaterliindisohe Gesch. ro6n. X ex anno 1829

p. 344) a Syrnéek, Geschichte der Munizipalstadt Miíglitz p. 13, 14., kteíž oba vztahují

omylem tu zprávu na vyplenní msta r. 1643. — O požáru msta vypráví sv-

decká výpov stran dobytí Mohelnice dne 17. ervna 1642 sepsaná z vyzvání rytíe

Alex. Vinaského z Kížová a podepsaná i zpeetna od dkana mohelnického, mistra

Václava Bernarda Steckera, kaplana mistra Tomáše Fabricia, Jiího Bitovského z Bitová,

Martina Phoního z Pedmostí a panského pojezdného Sigmunda t5chlapi)siicha dto

y Mohelnici 11. ervence 1642. Regest listiny v katalogu panství mírovského v arcib.

arch. kromižsk. p. 161. Listiny samé jsem však v archive nenašel. — V arch. mst*

y. Bíteše je souasná zpráva, že »Svédové Mohelnici vydrancovali, na prach spálili,

mnoho sousedv, žen i dítek zamordovali*. {Tiray, Djiny msta V. Bíteie

IL 36.) V úmrtní matrice mohelnické poznamenáno : ^Item den 17. Juni (1642) so durch

d»s Feuer und Feind umbkommen : H. Georg Nedoma Rumberger, organist, — Joann.

Heidenreich — Barthol. Wolff — Wenz. Mayer — alte Nidenfuhrin — Jonatzkin —
Wastlin — Mauers Sohn — Zwirnmann — Wolffs Pccken-kind — alte Barb. Cordul.

im Špital — Gall Kube — Joachim aus Libein*. Jestli seznam úplný, nelze udat.

*) *Ein ziemblich fester Ort«, píše Torstenson (Dud(k, Schweden p. 41.
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trubae, aby se vzdali. Když Švédové lstí pod záminkou jednání o pí-

mí obsadili pedmstí, východy a nkolik dležitých bod pevnosti

ano i jednu bránu mstskou, podailo se obleženým vypudit je odtamtud,

pi emž nkolik Švéd padlo a nkolik dstojník bylo ranno, a

sice major švédský smrteln. Horší však nastal obrat, když jeneral

Konigsmark s nkolika pluky dne 17. ervna ráno se položil ped
hradbami a téhož dne s dvouhodinovými pestávkami tikrát obnovil

vtok. Po pádu Olomouce a po dobytí mst okolních nebylo žádaé vy-

hlídky na pomoc odjinud. S lidem na poet slabým a válce nezvyklým

nebylo lze odolati na dlouho nepíteli zkušenému a lstivému. Za takových

okolností déle se brániti bylo tolik, jako vydati msto bezúspšn jisté zá-

hub. Unovští dne 18. ervna ve stedu ped Božím Tlem složili zbra

s podmínkou, že mšanm se zaruí náboženská svoboda, cizím pak,

kteí se do msta byli utekli — bylo mezi nimi též tináct knží

z biskupství Nisského — že bude volno odejíti s veškerým majetkem.

Jako výpalné nabídli 1200 íšských tolar, a když to Švédm bylo

málo, podvolili se obnosu 10.900 tolar. Plukovník Forga složil do té

summy 3000, fará 800, mšané skládali podle majetku po 35 až '200 zl. ^)

V^ mst se usadil silný oddíl vybraných dragon pod velením

starého plukovníka Mikuláše Dankvarta Lilienstroma, jemuž písn
naízeno, msta žádným inem nepouštt. ^) Nazejtí o slavnosti Božího

Tla dostavili se do Unova na švédský rozkaz zástupcové msta
Sumberka, uzavít a podepsat smlouvu, kterouž se zavázali, odvésti

') Jak se Unov držel pi obležení, vysvduje na žádost mstské rady

13 knží z biskupství Nisského, kteí v m.st hledali útulku ped nepítelem, dto Unéov

4. ervence 1642. Latinský originál listiny v mst. arch. unéov. — Ze msto se vzdalo

za estn3'ch podmínek ili »mit Accord«, píe Torstenson [Dudík, Schweden 41). —
Obnos výpalného udává stará pamtní kniha kostela unovského. Tohoto zápisu

ptužil ásten Eugl, Geschichte M. Neustadt p. 121, piiuje k tomu poznámku, že

WuoTským byla zaruena svoboda vyznání náboženského, obnos výpalného udává, ne-

vdorao vak z kterého pramene, na 12.000 tolar. Údaj Volného (Máhren V. 152), že

výpalného bylo 10!).000 zl. je bu chyba tisková, vzniklá pidáním nuly aneb omyl jeho

zpravodaje. Z dopisu paní Boické dto 6. prosince IGJO, jež cechu kožeSnickému za

skkupace švédské zapjila peníze a stíbrné náiní, vysvítá, že msto se vzdalo úmluvou

& »mit dem Beding, dass gemeine Biirgerscbaft eine nahmhafte Summam Brandschatzung,

ingleichen auch die hiencin gefiehende fremde gleicher gestalt eine ansehaliche Rancioa

auf ihre Parlh gebeu miissen, dahercntgegen inem jeden Fremden nach erlegter seiuer

!Rancion fiir sich, scine bei sich habende Personen, Pferde, Vieh, Fiilircr uud Guter freier

Abzug gestattet worden* (Dopis v mst. arch. unov.)

*) DvÁik, Schweden in Bohmen und Máhren p. 41.
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Švéilrn do 6tyr dnú 1200 íšských tolar a 48 mic ovsa, pozdji

pak 800 zl. a 460 m. obilí, místo branc pro vojsko složit oOOO tolar

H konen do roka každý msíc posílat do Unova po 100 zl. a tyech
korcích ovsa. Za to nemlo se jim podle nejlepší možnosti státi žádné

další škody. Na ten úel obdrželi od Dankvarta písemní ujištní švédské

ochrany a vojenskou stráž jednoho jezdce. Mimo stravu mli mu týdn

platit po tyech tolaích. i)

Zatím odebral se Torstenson dne 17. ervna .s hlavrí armádou

do Slezska, kamž za ním hned potom odešel arcikníže Leopold Vilém

zanechav ást vojska ped Olomoucem Švédy osazeným. -) V Litovli

zstal praporec švédské jízdy a sto mušketýr s rozkazem, kdyby se

blížil nepítel tak silný, že by si netroufali miti se s ním, aby coutli

do Unova a pomáhali vší silou hájiti ho. s) Už 19. ervna rozeslal

litovelský velitel Jakub Immes na statky ležící podél tebovské silnice

dopisy, jimiž pod výhržkou ohn a mee naizoval, aby vysláni byli do

Litovle zplnomoennci stran ujednání výpalného a pravidelných pí-

spvk vojenských.

Výhružné listy nezstaly bez úinku a litovelské vzení brzo se

naplnilo osobami, které si Švédové zadrželi jako záruku žádaného pla-

cení. Dne 6. ervence veer však byla znaná ást litovelské posádky

pepadena pi návratu z Unova v lese Doubrav od císaského plu-

kovníka Jana della Corona. Jízdní pluk jeho ležel tou dobou v Pro-

stjov, odkudž plukovník pijel s oddílem dragon, Švédy s dstoj-

nictvem vtšinou zaj al a ostatek pobil, naež ješt téže noci oteveny

mu brány Litovle. Posádka se po krátkém boji vzdala. Na 200 švéd-

ských jezdc s velitelem Immesem, dvma rytmistry a jinými dstoj-

níky odvádli s sebou císaští druhý den do Prostjova. *)

Zstalou v Litovli slabou posádku císaských dragon vy_

stídal pak 18. ervence pluk Henigv s pti silnými setninami jízdy

') Dopis Šumberských ke král. tribunálu dto 3. ervence 1644 v zcmsk. arch.

brnn, sub »Militaria.«

^) »Ein Observationcorps gebildet aus drei neuen RegimeDtern zu Pferde*, jenž

am pobyl od 16. do 19. ervence, naež odtáhl také do Slezska. (Dudík, 1. c. 58. 50)

Ped Olomoucem zstalo jen nco maliko ozbrojeného lidu, kteí projíždli okolní cesty

a mli zamezit, aby se posádce olomoucké nemohlo nic odvádt ani dovážet. (Theatrua

europaeum, Frankfurt am Mayn 1707 V. díl. 430.)

»; Dudík, 1. c. 39.

*) D' Elvert, Mahr. und schles. Chroniken (Triibau) p. 331. 332. 348. Kux,

Geschichte der Stadt Littan 117. — Dudik 1. c. 39. — Historický archiv, X. 160.
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a s kompanií pšího mužstva. Tuto posádku pibral si na pomoc je-

neral Arnošt Traun, když dne 7. íjna pitáhl s vojskem pes 2O0O

muž silným k Unovu, aby oblehl msto, odešel však za krátko

s nepoízenou.^) Na delší pobyt ležel v Mor. Tebové od 6. srpna

roku 1642 pší pluk Ribbekv, jenž se tu verbováním doploval.

Msto s okolím muselo dodávat pro všechny vojáky stravu i potebné

k výplat dstojnictva peníze. Všechno se mlo sice srážet od uložené

bern zemské, nicmén vsak bytování vojska bylo spojeno s obtížemi,

nesnázemi a náklady, jež se nedaly nahraditi. Posledního íjna si st-

žují Tebovští u královského tribunálu v Brn, že dstojníci i vojáci

mají s sebou své ženy, dti, pacholky i dveky, na jejichž výživu

musí mšan dokládati z vlastního mšce. Nedostane-li se mstu úlevy,

byli by obyvatelé Tebové a panství trnavského nuceni, opustit bídn

sré domy a píbytky. ^) (P. d.)

') Zápisky litorelské, Mora via 1881 p. 411,

*) Arch. zemsk. brnn. Militaria ad 1642.
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FrancisGO Ferrer.
Bon Kyselý. (. d.)

Krvavé dny barcelonské.

Barcelona bývala vždy útulkem revolucionáv a politických dobro-

druhu. Množství továren ve nist a okolí bylo magnetem, jenž pi-

tahoval davy dlnictva a píliv ten jevil se tím nebezpenjším, ím
nevšímavjší byla policie. Vzntlivá, asto i drsná povaha Katalonc,

jejich národnostní uvdomní, pítomnost Lerrouxova, jenž šíil názory

republikánské, touha po osamostatnní, jež byla u nižší tídy zvrácena

v touhu po násilném pevratu, to vše tvoilo podklad smutných udá-

lostí, které skonily neblaze pro mravního jejich píivodce Ferrera.

Statistika dlnických spolkia kolem r. 1900 ukazuje zeteln, jaké bylo

smýšlení dlnictva katalonského. Z 32.778 dlnictva nátru socialistického

náleželo pouze 2275 (6"9%) krajíim kvtalnnským, za to z 49.645 dl-

ník sdružených pod praporem anarchistickým bylo 13.181 (26"5%)

Katalonc. Sluší však uvážiti, že organisace socialistická udává plný

poet len, kdežto anarchisté vyhýbají se z pochopitelných píin
okázalé statistice.

Dne 18. ervence konal se 11. kongres socialistické federace

v Barcelon a 21. ervence tábor lidu v divadle Alegria v Tarrase.

Pedsedal Antonio Rivas, sociál, redaktor listu „La internacional"

v Barcelon; a Mariano Castellote, hlava propagandy inu. Na obou

shromáždních protestovalo se oste proti válce. (Vláda španlská inila

tehdy vojenská opatení v Maroku.) Dále proti dámám z aristokracie,

které prý ženám odcházejících záložník dávají škapulíe a medajlky,

místo aby se jim postaraly o chleba, když živitel jde na jatk}^ do

Afriky. Dále proti odvádní oban, jimž jest vítzství kíže nad pl-

msícem lhostejno, kdyžt mohou hájiti zájmy náboženské knží a

mnichové, nemající rodiny a krbu domácího. Dále proti poslancm

smýšlení republikánského, kteí nevyužili poslanecké immunity a ne-

postavili se v elo lidu, jenž války nechce. Z toho dvodu prohlásila se

svépomoc t. j. dlnictvo zahájí všeobecnou stávku, aby pohnulo vládu

k respektování práv oban marockých na neodvislost vlasti.

Dne 23. t. m. pinesl „Internacional" výzvu ku stávce v celém

Španlsku a zahájil jednání s výborem v Madrid. Uren den 2. srpna.

Na štstí pekazila evnivost pedákv i neshody mezi anarchisty a
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socialisty barcelonskými vývoj událostí, které mohly znamenati pro

Španlsko katastrofu. Katalonští se ukvapili a nebezpeí se nerozšíilo

za jejich území. Pedsedou ..Solidarity" byl tehdy divrník Ferreríiv

José Rodríguez Romero. Také jeho tajemník Miguel Moeno, 281etý

odvážný zedník a tu a tam i správce školy v Sansu, byl s Ferrerem

ve stálém styku. Tato anarchistická „Solidarita" svolala mimoádnou

hromadu na 23. ervenec, z obavy, že by socialisté mohli poíti stávku

díve a že by do 2. srpna mysli ochládiy. Guvernér schzi zakázal

s poukazem na ádnou valnou hromadu, jež byla díve urena na

den 7. srpna. Zákaz byl signálem ku stávce na podnt socialistv.

Uren pondlek 26. ervence. Zatím pišlo telegrafické naízení mi-

nisterské, pekaziti všecky projevy proti válce. Stávka nebyla pova-

žována za soukromé neshody mezi dlnictvem a zamstnavatelem, nýbrž

za akt politický a revoluní.

Ráno dne 26. ervence bylo vidti na ulicích hlouky stávka.

Nicmén poala práce tém ve všech továrnách. Záhy byla však za-

stavena v nkterých dlnicivem samým, v jiných z naízení továrník,

kteí se obávali zpustošení továren.

K poledni poaly srážky s policií následkem znepokojování

tramwayových zízenc, kteí se ku stávce nepidali. Ti mrtví a

množství ranných. K veeru udala se episodka, která svdí, že bylo

ujednáno zaútoiti píštího dne na kostely a kláštery. Jízdní policie

zatlaila stávkující až na námstí de Jesús. Tu jim otevel fará chrámu

P. Marie bránu, pozývaje je laskav: „Vejdte, brati!" Po odchodu

policie propustil je. Jeden ze stávkujících pravil: ..Však si budeme

pamatovati, kdo nám pomohl." A skuten zstal onen chrám nedoten,

akoliv okolní všecky byly demolovány. K veeru byl také prohlášen

stav obležení.

V úterý 27. ervence poali odbojníci asn ráno stavti barikády.

Revoltující používali stelné zbran a sám velitel vojska byl zasažen.

Vzpoura rozšíila se po celém mst. Palii byli zídka mužové, po-

nejvíce ženy a dti. Plynárny a jedna elektrárna byly znieny, tak že

msto nemlo té noci jiného osvtlení leda z požár. Dne 28. ervence

byla Barcelona bez spojení železniního, telegratického a telefonického.

Kolejnice vyrvány, dráty zpetrhány. V nkolika hodinách znieno

i jediné pojítko se svtem, podmoský kabel. Vojsko poínalo si již

úelnji. Msto bylo rozdleno na obvody, z nichž každý pikázán

oddílu vojska. Ale i stávkující mli dosti zbraní i steliva z poboených
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skladiš. Používali také pum a žiravin. Bojovalo se i na znanou vzdá-

lenost a deset ran z dl bylo vypáleno z pevnosti.

Ve tvrtek 29. ervence byla vojenská opatení sesílena, buii
z ulice zahnáni a hledáni po domech. Vnitní msto bylo uklidnno,

ale na periferii zuil boj dále a dla opt se ozvala. Po ojedinlých bitvách

páteních nastal klid a v sobotu otvíraly se obchody, msto nabývalo

obvyklé tvánosti.

Z vojska bylo zabito 5 muž, 1 dstojník, ranni 4 dstojníci

a 61 vojín (22 tžce). Z bui bylo 100 zabito a 390 ranno. Mnoho
ranných zstalo arci nezjištno. Nelze vypoítati ohromné škody na

budovách, umleckých památkách, ústavech lidumilných atd. V ulicích

bylo vyrváno na 300 tver. metr dlažby a kamení využito na barikády.

Pedevším však útoeno na kostely, kláštery a ústavy humanitní Církví

spravované. Nebylo ušeteno ani nejstarších památek stavitelských.

Chrám San Miguel (býv. chrám Neptunv), památka z dob pohanských,

uvnit vandalsky zpustošen. San Pablo z X. století byl sice zachránn,

ale fara s archivem vzácných dokument padla za obt plamenm.
Podobn pokoušeli se buii o zniení archeologicky dležitého chrámu

San Pedro a tikráte byli zahnáni od velkolepé svatyn Sta Maria

del Mar ze 14. století. Tu zachránily od sežehnutí jen dvojí dvée,

z nichž zevní byli sekerami rozbity a spáleny.

Dne 27. ervence bylo spáleno, vybito, vyloupeno neb jinak

poškozeno 43 budov církevních (9 farních chrám, 4 fary, 7 jiných

kostel, a kaplí, 23 konvent a ádových ústav). Fara Santa Maria

Taulat byla vydrancována a prchající knz hozen do ohn. Klášterní

škola a nemocnice Pekín, zízená pro nejchudší rybáe zbožnými

dámami, byla demolována. Bránícím rybám vyhrožováno, že zapálí

se jim domky. Františkánský superior Usó zastelen. Na ohromný

komplex ústav piaristských u sv. Antonína útoeno po tyi dni

a knihovna i cenné pomcky uebné spáleny. Kolej u sv, Martina,

útulek 150 chudých dívek, ;také vyloupena pes protesty nkterých

z bui: „Tyto sestry necht na pokoji, uí naše dti." Na klášter

Františkánek podnikly útok ti dívky, nkdejší jeho odchovanky, na-

znaujíce kamením, kudy do vnit. U Otc Srdce M. P., kde byla

škola pro 300 dtí, byli dva eholníci tžce ranni, chrám znesvcen,

jeden anarchista, jenž se ustrojil do církevních rouch, pádem hoícího

chrámu zabit. V dlnickém patronáte sv. Josefa jeden eholní bratr

zastelen. Bratím Maristm zapálena továrna, která hoela od 27.—30.

ervence. Jinde zneuctna hrobka a mrtvoly. Asyl u sv. Ptodiny, který

Hlídka. 61
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80 dvat hostil a 400 jiných vychovával, byl bránn chudými rodii,

ale jeden z revolucioná prohlásil: „Je v seznamu a musí shoet.'"

Dne 28. ervence udala se opt profanace hrob, vypáleny dva

farní chrámy, jeden seminá, jeden sirotinec a 17 konvent. Cister-

ciácký klášter z r. 1237, bohatý památkami historickými, znien úpln.

Nejvtší škoda zpsobena na koleji de Loreto, v níž byl pensionát pro

lepší tídu a bezplatný útulek pro 70 dtí dlnických. Hoel ti dny

a nezstaly le hlavní zdi.

Dne 29. ervence vypálen chrám San Andrés s museem a památ-

nostmi, jako umleckou ezbou Ukižovaného, Tu bylo pustošeno

pohodln, jako dle plánu. Každý oltá zapalován za zvuku zvon
a pustého rouhání. Také znien konvent u sv. Rodiny s bohatou

knihovnou.

Dne 30. ervence dokonáno záhubné dílo zapálením farního

chrámu San Juan, koleje sester Dominikánek a výchovny „pracovních

škol", kamž chodilo do školy 150 dtí a 600 dívek do veerních kurs.

V okolí Barcelony (v 17 osadách) bylo rovnž v onch dnech

zpustošeno 6 konvent a 8 kostely. V Sabadellu nejprve vytrhali

kolejnice a perušili spojení, aby vojsko nemohlo vasn zakroiti,

a potom za pítomnosti 2000 osob vypálen farní chrám a vyloupen

konvent i veejné budovy a dva státní úedníci zabiti. V San Adrianu

byl kostel ušeten, že bylo nebezpeí vyhoení celé osady
;
proto bylo

všechno z chrámu vyneseno a spáleno . .

.

Byly to dny anarchie, vraždy a loupení.

Kterak se zachoval Ferrer, kterak byl usvden a odsouzen,

o tom ve stati píští. (P. d.)
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Z francouzského písemnictví.
Podává Alois Koudelka.

Akoli známý Max Nordau v ervnovém svazku Revue snaží se

dokázati, že francouzský úsudek a vkus teprve tomu kterému dílu

vtiskuje tak íkajíc peet svtovosti — na díakaz toho dovolává se

tchto jmen : K^iplinga, Wildeho, Annunzia, Blasca-Ibaeza, ba

i Tolstého, kteí prý teprve potom, až jejich spisy dostaly fr. „placet",

nabyli povsti svtové — pece nelze íci, že by krásné písemnictví

francouzské z poslední doby mohlo se vykázati ním neobyejn vý-

znamným a pozoruhodným. Poslední produkce pohybují se celkem vy-

šlapanými dráhami. Co se pak týe literární kritiky a bádání, zdá se,

jako by ve Francii — jaktživo — nebylo bývalo slavnjšího spiso-

vatele nad G. Flauberta. Kde jaká revue pináší o nem lánky, všade

samý jenom „b o v ary srnu s", kterýmžto terminem Jules de Gaultier

oznail schopnosti lovka pohlížeti na sebe jinak, než jakým skuten
jest, a te viní týž filosof a kritik i samého Fl. z „bovarysmu" tvrd

o nm, že se pokládal za nejobjektivnjšího všech spisovatelv (a dosud

namnoze takovým jmín), v pravd však prý byl vždy subjektivním a

podával prý své já v nejrozmanitjších osobách. asopisy a revue

rostou jako houby po dešti. Nejvtší rozruch zpsobily „Les cahiers

aujourhui" svou popravou Maur. Barrsa, jemuž upírají jakoukoliv

originalitu myšlenky a novotu formy. Z etných román budiž tu po-

ukázáno jen na nkteré.

Starší z bratí Rosný, jenž svým románem „La vague rouge"

dobyl si jména nejpozoruhodnjšího líitele života dlnického ve form
románu, vrátil se po napsání „La mort de la terre", románu to bu-

doucnosti, a po pedhistorickém „La guerre du feu" opt k líení

obanských mravv. Ohlásil totiž v pedmluv k poslední své práci

„Les rafales", jíž dal za podtitul „Román z kruh mšf.", že hodlá

pojednati v celé ad knih o osudech rodiny Lérandeovy. V prvním

svazku líí najm, jak nesnáze penžní, píliv a odliv v pokladn té

rodiny psobí na duševní stav jejích len. Hlava rodiny, spekulant,

podléhá druhé pihnavši se boui (pen.), kdežto z jeho choti stává se

ádná hospodyn, jež cítí se mnohem šastnjší s 200 frank, jež muž

její jako písa msín pobírá, v malé osad v okolí Paíže, než byla

prve ve všem pepychu paíž. života. Než už v druhém svazku (svého

61»
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ob6. románu) „Dans les rues" jeví se pesycenost autorova co do lícn

mšan, života, nebo v díle tom líí pede vším život paíž. „apá".
Spojitost druhého svazku s prvním docílena tím, že se tu vypravuje

život jednoho ze syn schudlé (konec I. dílu) rodiny Lérandeovy, jenž

se dostane mezi apáe a pebírá úkol jejích vdce. Rosný sebral tu ješt

více doklad (než kdysi Zela) ze života lidského a proto líení jeho

najm tak zv. „všivého plácku" jest nejenom nanejvýše zajímavé, ale

i na výsost vrné.

Georges Ohneta „Le Revenant" (Duch — strašidlo) jedná

o aristokratu, jenž zrazen byv svou nevrnou chotí do Ameriky se

vysthuje, odkudž se s mnoha miliony vrátí a svou dceru nejenom

ped splašeným býkem zachrání, ale ji uchrání i nedstojného satku,

k nmuž ji matka nutí, A konec : všeobecný smír.

Louis Delzons zvolil si za hrdinu svého románu „Le Maitre

des Foules" (Pán dav) známého vdce socialist Jean Jaursa pode

jménem Alb. Mánesa. Jako Jaurs jest i Mans vynikajícím professorem

filosofie, než uznamená svoje enické nadání a stane se vdcem dav.
Autor dokládá (ze své hlavy), že se z mladikého professora stává

socialista proto, že ho nevsta zradí. Po nkolika letech stane se Mans
ministrem, a tu se mu nkdejší, nešastn se prodavši nevsta blíží,

aby rozvodem a satkem s ním napravila kivdu kdysi mu uinnou,

než vdce lidu prohledá úmysly ctižádostivé dámy a odmítá ji.

Jacques des Gachons podal ve svém román ,.La Vallée

bleu" pesvdivou studii o blahodárném vlivu života venkovského.

Nkteré scény pipomínají, aniž však byly kopií, výjevy rodinného

života, s jakými se shledáváme v pracích George Sandové. Zdatný

venkovský hospodá zachrání svého mstského bratra, pepracovaného

paížského stavitele, jenž onemocní oním neduhem, optným pesa-

zenim do kraje. Podrobí venk. kúe i jeho zlajdailého syna a pe-
vzdlanou dceru, sklidí však u nich jenom nevdk. Nevsta nejstaršího

syna jeho zamiluje se do lehkomyslného Paížana, provdá se za nho
a jest od nho opuštna. Sestra paíž. hejska snaží se polapiti do svých

tenat zámeckého pána, pro nhož její otec pracuje. Syn a dcera zlákají

slabou matku opt do Paíže, kdež bídn hynou. Zdailými studiemi

povahopisnými jsou oba brati, stavitel a venkovský hospodá.

Mnoho psáno pro a contra o poslední práci akademika M. B a r r s a

„La Colline inspirée". Je to román, obraz života venkovského a sou-

asn snška úvah o nábožeiství a pove. A formáln liší se tato

práce ode všech dívjších prací B., pece nitern úzce s nimi souvisí,
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nebof kult lotrinské otiny, jíž B. vždy holdoval, je tu vyvrcholen

Leopold Baillard, historický hrdina této povídky, jenž r. 1883 u vy-

sokém stáí zemel, byl prostým vesnickým faráem, jehož ctižádost

uiniti z venkovské svatyn (Notre-Dame de Sión) slavné poutní místo

pivede na scestí a po srážce s biskupem i ke kacíství. Krkolomná

spekulace panovaného knze byla mu prvním podntem k odpadu od

pravé církve. B. toho nezamluje, ale ze svého hrdiny udlal mueníka

lokálního patriotismu. Siónský vrch, k nmuž se pojí všemožné historické

a náboženské vzpomínky, uaroval mu. Vrch ten je svou historií in-

spirován a inspiruje navzájem nešastného Leopolda, jenž se opt a

opt k nmu — prese všecky t>-pké zkušenosti — vrací, až posléze

na jeho úpatí v bídném selském baráku umírá. Jako v jiných pracích

svých, tak i tu staví B. proti vlivu katol. uení vliv pírody, by onomu

konen dal zvítziti.

Octave Mirbeau vnoval obsažný svazek (pes 400 str.) svému

psu „Dingovi". Tebas tu pes byl hlavním hrdinou, pece nehraje

T knize jediné a výluné role. Kolem jeho životopisu kupí se historie

celé osady, v níž Mirbeau bydlel a v níž mnoho zkušeností, vtšinou

nepíjemných, nasbíral.

Jiný romanopisec, jenž zrovna jako Mirbeau o to peuje, aby

žádná jeho práce druhé nebyla podobná, totiž Claude Farrre,
uvádí tenáe ve svém román „Thomas L'AgneIet, gentilhomme de

Fortune" do doby Ludvíka XIV. Hrdinou jest odvážný pirát, jenž pro

svou smlost a drsnost dostal píslotek beránka (ragnelet). T. vynutí

si i u krále úctu a pohne ho, že jej na as pijme do svých služeb.

Jen s jednu moc není. Unese svdnou Španlku, jejíhož otce zavraždí,

a žena ta stane se mu osudnou. Svádí ho k novým hanebnostem, až

T. propadá rukoum katovým, Španlka pak mstí se mu ješt v po-

sledním okamžiku, že mu upírá otcovství jejich dítte.

Marcel Prévost nahromadil ve svém román „Les anges

gardiens" hrzu píšerných zloin jen aby obhájil svou nacionál,

thesi, že francouzské rodiny nemají pijímati žádných cizozemky za

vychovatelky do svých rodin. Nmkyné (guv.) ukradne dležité listiny

z ministerstva války a zašantroí je Prsakm ; Vlaška svede bratra

své schovanky a když se jí nepovede satek s ním, obviní matku obou

mladých lidí z cizoložstva a pivádí tím rozvod; Anglianka odcizí

pak zcela svenku svou jejím rodim.
Paul Adam, jenž takto pokládán je za pedního representanta

sociálního a historického románu, podal v „Stephanie" prostou rodinnou
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povídku. Povídka ta zdá se býti protestem proti klasikm a romantikm^
kteí výhradn opvali lásku mladých a ze starých zamilovaných

smíchy si tropili.

Emile Clermont, jenž se již ped lety osvdil býti nadjným
mistrem psycholog, románu, sleduje tytéž intence v posledn práci své

„Laure". Také problém sám o sob zajímavý si zvolil. Dv sestry

milují jednoho muže, jehož starší sestra mladší popouští, kdyžt uchaze
o její ruku zdrženlivost a ostýchavost Lauinu byl pojal jako nedostatek

náklonnosti. L. domýšlí se potom, že jest povolána k životu ehol-

nickému a také se mu vnuje, ale po nkohka letech v kláštee ztrávených

shledá, že ani v kláštee spokojenosti nenalezla. Pi návštv své

provdané sestry vidí, že manželství není šastné a že tedy zeknutí se

bylo zcela zbyténo. Pítomnost její hrozí rozdvojení mezi manžely ješt

zhoršiti, proto se opt vzdaluje, když je byla naped ješt smíila

k vli jejich dítti.

„Cri-Cri" Cyrilla Bergera jest historie paížského klouka
z nejchudší tídy, jenž se ujímá pes všecku zanedbanost svou dvátka,
8 nímž otec opilec surov nakládá, potom však po nem se propra-

covává na hrdinu vzduchoplavby.

C. F. Rámu z dokázal svým románem „Vie de Samuel Blet",

že se dá z nejjednodušší historie životní (tu se jedná o prostého nnuže

z lidu) napsati poutavá a povznášející povídka, jestliže spisovatel dbá

také šlechetné prostoty pi jejím vypravování. Jeho S. Blet je sirotek

z kraje Waadtského (záp. Švýcarsko), jenž pro nešastnou lásku zkazí

si svou budoucnost uitelskou, potom však z nádeníka na hospodského

se vyšine a s vdovou krátkému štstí manžel, se tší, jež kalí pastorek.

„Le jeune amant" Paul Rebouxe ml by vlastn po hrdince

nésti titul „La vieille maitresse", nebo hlavní osobou není mladý herec

s temnou minulostí, nýbrž pedasn ovdovlá a pezrálá umlkyn,
jež se do nho zamiluje, ponvadž jí byl vlastní dosplý syn — bez

její viny — odcizen a ponvadž už nenalézá uspokojení ve svém

dlouholetém pomru k starému mistru, který sžírán jest chorobnou

etižádostivostí.

Binet Valmer vrhl se ve svém posledním románu „La créa-

ture" více než kdy jindy na psychologii a psychiatrii, nebo jeho

^creatura" (stvo) jest podivné, skoro jenom tlesn vyvinuté dvfr
neobyejné krásy. Matka její dala ji na vychování prostým venko-

vanm, kde vede animalní život a necítí se nešastnou. Léka (z ro-

diny) podejme se práce zaostalého ducha dívina probuditi k životu,^
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COŽ se mu pekvapujícím zpsobem podaí, arci jenom pokud se týká

rozumu, kdežto mravní pojmy díviny zstanou poáteními. Léka
stává se první obtí toho rozporu, nebo žákyn jeho vnutí mu svou

náklonnost a potom ho tém denn uráží svou nestoudnou nevrností.

Stává se tím tak nešastným, že vstupuje — a není katolíkem —
na as do ital. kláSera, by nalezl pokoj, kdežto jeho žákyni dopraví

k její dobrácké, nevzdlané pstounce.

Vládou vypsaná národní cena per 3000 fr. piknuta Ern.

Gaubertovi za jeho španlský román „L'amour marié". Mladý autor

dává nie netušícímu francouzskému párku na jeho svatební cest ocit-

nouti se prosted revoluce v Barcelon r. 1909 zuící, jež je úchvatn

líena a jež city obou zkouší a istí.

Paul Margueritte v román „Les Fabrecé" podává rázovitý

obraz rozervanosti, již za našich dn pozorovati lze i v nejlepších

francouzských rodinách. „Les Fabrecés" jsou veliká a vážená rodina

uencv a továrníkv. Otec, jenž ze svého vlastního vynálezu koistí

v ohromné továrn, již nejstarší jeho syn ídí. má krom toho ješt

šest dtí a svobodnou starší sestru. Historie jednotlivých iní obsah

knihy, z níž by se bylo dalo napsat sedm až osm román.

Simon Eodve sebrala v celek 10 rt, vlastn obrázk ze

života paížských dlnic a dala jim název „Celles qui travaillent". Pt
z tch rt vnováno jest vlastním dlnicím a pt jiným v obchod a

prmyslu zemstnaným ženám. Kdo se zajímá o otázku ženskou, tomu

butež co nejvroucnji rty tyto doporueny.

Velmi mnoho franc. spisovatel holduje vkusu doby. Ponvadž

v roce minulém psalo se v novinách jenom o válkách (cf. Maroko,

Tripolis a Balkán) a ponvadž se za dn našich na ujmu lepších snah

kde kdo jen za sportem, — kterýsi moderní spisovatel nazval to —
trochu hrub „hloupostí a surovostí ve flanelu" — žene,

proto vrhli se nkteí chytráci na sepisování román, jež oplývají

zrovna nadbytem napínavého dje, situací, ale postrádají skorém kde

jakého líení psychologického a pod. Sem spadají na p. G as to na

Cherau „L'0Í3eau de Proie" a „Les Rémous" ; Luciena Rolmera
„Les amours ennemis" (ve všech plno vražd), Guy de Téramonda
„L' homme qui peut" (v genru Wellsových rom.), Marcela Lugueta
„Mannio" (píbh z ecko-tur. války, kde ecký mnich kult Panagie

(r. Panny M.) a Afrodity smšuje a s nímž o náboženských otázkách

debatuje Vilém II. — kde by ne!), Em. Nolly-ho „Gens de guerre
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au Maroc" a ist sportovní „L'amour en groupe" Oliviera Di-

raison-Seylora a mnoho ješt jiných.

Na onen svt odebral se Charles-Louis Philippe, jenž ve

svých prácích hlásal lásku, ale bez dogmatu. Jemu je svatým vše

prosté, pirozené, pravé. Tato jeho mkká dobrota a láska, která vše

obejímá, prýštila u nho z vdomí chudoby. Rozuml chudému lidu,

ale nepsal pro lid. Jak pohlížel na lásku k žen, vysvítá z tchto

jeho slov : „Vy ženy klamete nás už dávno. Pijde den, kdy bude

pro muže malé váhy, oklamal-li ho kdo. Nadejde zpsob nové vdy,

prorokuji druh nové vdy o odporu hmoty. Manželství spoívá na

bludu. 2ena nemže sama žíti, proto pitahuje muže, proto se ho zcela

zmocuje, by jasn cítila, že není v nižádném bodu svého nitra sa-

motnou. Láska ztravuje. — Žena jest mrtvým balastem, jenž psobí

niiv a napadá živoucí substanci."

Z belgických spisovatel franc. píšících nejvtší úspch ml G.

Eekhoud svým kulturn historickým rom. „Les libertins Anvers".
Dj odehrává se v Antverpách za dob reformace. „Libertins" slula

sekta „Katolických pohan", — zakladatelem jejím byl pokrýva jménem

Eloi Gruystinck, — jejíž uení záleželo v hlásaní práv tla. Ideálním

momentem uení toho bylo proklamování všeobecné lásky blíženské,

sbratení chudých a bohatých, urozených a nízkých. Luther, jehož

byl hrdina ve Wittenbergu navštívil, odmítl ho. Byl inkvisieí jat, ale

propuštn, nicmén r. 1544 skonil na hranici.

L. Delattre-v svazek novel ^Le parfum des bois" patí

k nejlepším toho druhu prácím francouzským z poslední doby.

Maeterlinckova poslední práce „La mort" znamená, že se

autor od mystici, pessimismu propracoval k relat. optimismu, nebo ve

smrti vystupuje básník proti strachu ped smrti a neznámým, „Neznámého

a nepoznatelného". — dí ke konci knihy, — „bude vždy teba k našemu

štstí."

Psalo se i u nás v denních listech, že v novjší francouzské
poesii pevládati zaíná náboženská tendence. Nco
pravdy na tom jest, ale všeobecn to neplatí. Pouze tolik jisto jest,

že mladší básnická generace obrací zraky své více k ideálním výšinám

a niternému životu, než se dosud dalo. U mnohých je to snad asovj'

rozmar, snad i pachtní po nem extra. Rozhodnými, z pesvdení
však vícími katolíky jsou FrancisJammes, Paul Claudela
Charles Péguy. Za nejpozoruhodnjšího francouzského básníka naší

doby pokládá se P. Claudel. Je té doby generálním konsulem v Ham-
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burgu (od nedávná, dlel také v Praze). O tiadvaceti letech, kdy na

sebe širší kruhy obrátil tragedií „Tet Or", vnoval se konsulatní

kariée. Z Nového Yorku a Bostonu poslán byl do Cíny, kdež pobyl

až do r. 1909. Tam petlumoil (pebásnil) Aischylova „Agamemnona",

v Praze povstaly jeho hymny a ody, ve Frankfurt tryakavé melodie

„Chanson qui est entre le printemps et T été." ÍS prácí „L' Annonce

faite á Marie", jež je pepracováním „La jeune fiUe Violaine", octl se

Cl. i na divadelních prknech.

Bílé svtlo katolické mystiky zaplavuje te jeho slova, jeho po-

stavy. Ve svých hymnách velebí s horoucí láskou Boha, sv. apoštoly

Petra a Pavla, Jakuba, chválí seslání Ducha sv. a Vel. svátost olt.,

opvá v nich slavné katedrály, vzpomíná protestantské blasfemie, atd.

Dramatické práce Cl. pekypují lyrickými výbuchy, osoby v nich

nejsou (až na osoby L'otage) individua, nýbrž napjaté stavy, proto

jsou až na „Le repos" a „Annonce" dramaty knižními, V „Téte or"
hrdinou je sedlák kŠiraon Agnet, jenž s vítzným vojskem vtáhne do

osvobozeného m^ta, starého císae zavraždí a korunu jeho na svou

klatou hívu si vsadí. Je Napoleonem ve scén státního obratu, Ale-

xandrem v bitv proti Indm a umírajícím Attilou pi pechodu pes

kavkazské hory.

„La Ville" jest Claudelovou politickou utopií. Její fresky líí

zánik spolenosti, komunu, požár Paíže a pokoj ve znamení kíže.

Thematem „Le repos du septime jour" je usmíení sociál, pomr.
V „L'echaDge" a „Partage de midi" hlavním živlem je smrtící láska.

„L' annonce" je mystériem obtavosti. Pierre de Craon, nešastný

stavitel most bez domova, malomocenstvím postižený, polibkem nakazí

Violainu, mladou, spanilou dívku, jež se zíká svého ženicha ve prospch

své zlé sestry Mary, jež ji z domu a ze spolenosti lidské vyhání.

Violaine se mstí tím, že mrtvému dítti M. život vrací, porodivši je

mystickým matestvím. Dít má její modré oi a po rtech kane mu
krpj jejího mléka, mléka neplodné. Mnohé scény jsou tu dekorativní,

liturgické.
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Adéla Volfová: Svému rodišti. Nakladatel E, Šolc a spol. v Karlin.

1913. Str. 251. S obrázky.

Slavená kdysi hereka Národního divadla v Praze (* 1846) v-
nuje „svému rodišti", totiž Jindichovu Hradci tento svéživotopis.

Od nejútlejšího mládí dovedla zachytiti vzpomínky na své okolí, tak

že mohla tenástvu podati vrné a rázovité kresby ze svého života,

pedevším rodinného. Zámožná rodina živnostníka (barvíská), jejíž

hlava bez rozpak pivádla namanulé hosty ke stolu, jinak mimo vý-
dlek o rodinu se valn nestarajíc, okolnostmi klesá ponenáhlu do
bídy. Ne proto, ale zvláštním shlukem okolností dostane se Adéla^
skoro ješt dít, k divadlu ; koovné spolenosti asto v mst hrá-

valy, a tu se s divadlem i personálem seznámila. Djiny eského di-

vadelnictví v hlavních rysech jsou sice známy, ale obrysy tyto každým
píspvkem z osobních zkušeností vítan se vyplují a oživují. Spis.

pak píšíc dle pedsevzetí svého co nejvíc jen o sobe, podala tu pí-
spvky skuten cenné a na výsost zajímavé. Idealismus, ba heroismus

pímo neuvitelný, o nmž by stízlivý pozorovatel ekl, že zasloužil

neho lepšího, plane vám z tohoto života hereckého, života plného

strádání všeho druhu.

Avšak nejen divadelní djiny, i djiny msteek a mst eských,
ve kterých se si. spis. za povoláním octla, mají tu nejeden zajímavý
rys zaznamenán. Hlavní podíl pipadá ovšem rodišti, totiž ješt z oné
doby, než se octla u divadla, nebo pozdji je navštívila jen tu a tam
a za pomr znan zmnných. Malomstský život tohoto úedn esko-
nmeckého msta popsán velmi živ a názorn, arci podle vzpomínek
dtských, tedy ne úpln, ale po té ohraniené stránce velmi výstižn.

Zajímavo jest na p., jak bar. Spens-Booden, pozdjší místodržitel

moravský a pak ministr, tehda pidlený soudu v Jindichov Hradci,

s chotí svou roz. hr. Kiihnburgovou, provozovali doma praxi — lé-

kaskou, léíce „kdekoho, zejména chudý okolní a vesnický lid. asto
se ve mn odporem nepekonatelným tajil dech pi pohledu na ty prsty

plné bolák, jež paní baronka s chotm svým obtav istila a obva-
zovala" (str. 7U). A tak bylo by lze uvésti mnoho jiných velezajímavých
podrobností o osobách i vceh známých i neznámých. Nade vše za-

jímavjší však stává se tenái krok za krokem sama osobnost si. spi-

sovatelky, jež prošedši trapnou školou života skuteného i kulisního

vytíbila v ní svoji povahu ženy ušlechtilé, nábožensky srnýšlející a

jednající. Dle slov jejích nejmilejším byl jí v Praze pobyt u Školských
sester u sv. Anny, kde byla režisérkou dívího divadla. Po výstav-
1891 provádla prý celé výpravy toho ádu. „Sleno Volfová, neuvádí
vás do rozpak s tmi jeptiškami choditi?" tázala se jí i velice vzd-
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laná kollegyn. „No. Když ctihodné sestry se nestydí za mne, hereka,

já se stydím tím mén za n!" (199). Dle zmínky na téže stránce má
si. spis., jež ovládá i nkolik cizích eí, krom her tiskem vydaných

ješt peklady v rukopise.

Kolem dokola, kniha to roztomilá, jíž jest páti hojn tenáíi,

zvlášt pak tenáek.

Dr. Bedich Jenšovský : Politika kurfita saského v Cechách
v posledních letech vlády Rudolfa II. V Praze. Nákladem

eské Akademie. 1913.

Dobu, kterou si spisovatel vyvolil k zpracování, pedbíhá líením

styk eskosaských a náboženského vývoje Saska od r. 1547. Zcela

správn vytýká pi tom rozhodnou díiležitost náboženské otázky, na

jejímž základ tvoila a osnovala se politika povšechná. Sasko jen na

as bylo doteno kalvinismem, a stalo se pak ústedím nejpravovr-

njšího, ale také nejnesnášelivjšího luterství, jehož pedstavitelem zaát-

kem XVII. stol. byl kurfit Kristián IL, jenž byl i s nástupcem svým
Janem Jiím oddaným pívržencem císae Rudolfa II. Tím pátelstvím

dáno bylo také stanovisko jejich k luteránm eským
;

jich nemohli

podporovati le jeij ve vcech ist náboženských, a ani tehdy nevy-

stupovali z reservy. Vítzný postup eských stav proti císai dosa-

žením majestátu r. 1609. vítali sice theologové saští, ale když smr
kalvínský zastoupený eskými bratry domohl se vedení v další politice

eské, odvrátili se i s kurfitem od eských stavv a rozešli se na.

dobro. Když stavové eští hledali píležitosti k provedení vládního

pevratu a k odstranní císae, kurfit saský více než jindy piklonil

se k císai. Že se jeho zájmy až ztotožnily se zájmy habsburskými,

píinou byl spor o ddictví jiilišské, na nž si inil nároky také dvr
drážanský, a jehož chtl dosíci legáln; fakticky .ovšem zmocnil se

ho kurfit braniborský a falckrub neuburský. Udlení léna na Jiilich

rodu saskému r. 1610. bylo pouhou formalitou, nebo Jiilich brzy potom

padl do rukou Unie. U ní soustedila se tehdy všecka protestantská

knížata, kteí postavili se po bok possidentm jiilišským, jen odstrený

kurfit saský hledal uplatnní svých nárok u Ligy katolické, které

stával se vždy bližším. Zatím sebráno pasovské vojsko; zprvu domníval

se i kurfit saský, že bude ho užito ve prospch Saska pro Jiilich,

ale stalo se potom jistotou, že vojsko to má býti oporou kandidatury

Leopoldovy na íšskou korunu a pevratu v neprospch Matyášv.

V tch pohnutých dobách, kdy eští stavové i s Matyášem postavili se

proti císai, kurfit Kristián II. trval vrn pi císai proti eským
stavm a proti protestantským knížatm v Nmecku. Než marno bylo-

dtklivé zastávání se Rudolfa II., mamy byly i poslední dvody proti

korunování Matyáše, a vyslanci kurfiští opouštjí dvr císaský beze

všeho výsledku s úplným nezdarem.

Brzy potom zemel kurfit Kristián II., ale i za vlády bratra-

jeho Jana Jiího zstal smr politiky saské týž. Pi plán protestant-
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ského císaství po smrti Rudolfov, jehož chopila se protestantská kní-

žata, vyslovil se nový kurfit hned zprvu proti, nedav se zlákati ani

slibováním císaské koruny, a pi volb Matyášov byl naklonn ke

stran katolické daleko více než sám kurfit mohuský. Jen v drob-

ných otázkách výpomoci osvdoval se ochotným a obtavým prote-

stantem. Také potom kurfity saský zstal diisledným v dosavadní po-

litice: ím více nabývá v Cechách vrchu kalvínská Jednota bratrská,

tím více vzdaluje se kurfit eských protestantiiv, a volba kurfita

falckého Fridricha V. úpln ho vhání na stranu císaskou a katolickou.

Politika jeho vynesla Sasku Lužici.

Tof obsah solidní historické práce založené nejvtším dílem na

archivních pramenech, které autor celkem výborn zpracoval. Tžištm
spisu jest rok 1611, v nmž theraa spisovatelovo do podrobná pro-

bráno ; události pedchozí i potomní se vlastn jen skizují podle vtší

nebo menší psobivosti. Ježto pak spis vypisuje saskou politiku až do

poátku války ticetileté, podává více, než nadpis udává, a jest do-

brým pehledem, jak seskupeny byly rozhodující moci pi velikém

zápasu mezi katolíky a protestanty.

Sympathie spisovatelovy jsou u protestant, — na konec praví,

že císaská politika saská byla v jádru nezdravá, ponvadž byla nepi-

rozená, a že kurfit Jan Jií svou politikou v SOleté válce diskreditoval

est protestantského Saska. Ale tato silná slova nejsou nutným a

oprávnným závrem. Sám spisovatel poukazuje ve spise také na okol-

nosti, které diktovaly Sasku politiku, na rozpory náboženské, na oste

vyhranné protivy mezi kalvínci a luterány, které byly nesluitelné

a nesmiitelné, a staví se proti zdrcujícímu odsudku saské politiky

chápaje staré tradice a sílu pesvdení. Tak také kurfit Jan Jií,

akoli se klonil ke kalvíncm, provádl pece politiku luterskou. A pro

Sasko byla to politika reální, pi níž byly úspchy, a na úspchy více

dbá politika, než na zásady a vyšší zájmy, dokladem mže býti od

jakživa politika braniborská. Možná také, že kdyby se byly tehdy

uskutenily úsudky spisovatelovy, nevyšla by nyní ani tato jeho cenná

knížka esky.
'

T.

Dr. Thomas Specht: Lehrbuch der Apologetik oder Fundamental-
theologie. Regensburg vorm. Manz. 1912. Str. 420.

O asová díla apologetická není u Nmc nouze. V posledních

letech bylo nkolik spis z tohoto dležitého oboru vydáno. Staí
upozornit na jména apologet Kneib, Sawicki, Cathrein, Esser-Mausbach

atd. Mimo to byla vydána díla, která jen o nkterých dležitjších

bodech kesanského názoru svtového pojednávají. Spechtovo dílo

vyznamenává se ped jinými struností, místy až pílišnou. V pedmluv
rozepisuje se autor o akutní otázce, zda theologie je vdou, pak o apo-

logetice, jejím úkolu, method a djinách. Vdecky vymezuje a obhajuje

správný pojem o náboženství a zavrhuje nkteré pojmy moderní, dle

nichž je náboženství bud pouhým poznáním nebo pouhým projevem
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citu nebo pouhou mravností. Dkladn pojednává o možnosti, poteb,
poznatelnosti, kriteriích a skutenosti Zjevení. V dodatku k prvnímu
dílu vytýká správný pomr mezi Biblí a vdou a praví zcela správn,
že jen neporozumním a neznalostí pravého stavu vci vzniká dishar-

monie mezi nimi. Vznešenost uení Kristova staví do pravého svtla
a dokazuje, že ani z parsismu nemohlo pirozen vyplynout ; což jasn
vysvitá z vlastního jádra kesanství. Osoba Kristova je jedinou svého
druhu. Stavt Sokrata vedle Krista mohou jen takoví uenci, kteí
velikého rozdílu mezi nimi vidti nechtjí. Zeller, moderní filosof a

nejlepší znalec ecké filosofie, praví o Sokratovi, že jest venkoncem díttem
svého národa a že nepodává všeobecné mravní míry pro všechny doby.

„Jak je však dalek zásadní písnosti naší mravouky, mohou etná
místa Xenofontových Pamtí dokázat" (Zeller), Kristus povznáší se

svou osobností a svým uením nad úzké hranice své doby, svého lidu.

Cílem jeho snah není obrození jednoho národa, nýbrž veškerého lidstva.

„Proto všem se stal vším, ekm i barbarm. Jeho osoba má ráz nad-

národního, všeobecn lidského. Pro jeho vynikající zjev není žádného
vzoru, žádné podobnosti. A práv proto stal se všem vzorem, v nmž
každý vidí svj mravní ideál. Rekové se stávají jeho vyznavai, akoli
žádné filosofické školy mezi nimi nezaložil. Bramín se mu klaní, akoli
mužové z nižší kasty rybá jeho uení hlásají". (Wiseman 184. str.)

Na str. 162. uvádí se citát z Harnackova díla, v nmž se praví, že

doba, kdy se nejstarší literatura i s Nov. Zákonem považovala za íkanivo

klamu a podvodu, pro vážného uence minula. Nezaujatá kritika prý

je dnes s problémem hotova a dává za pravdu církvi katolické, že

nejstarší literatura Církve „in den Hauptpunkten und in den meisten

Einzelnheiten, literarisch-historisch betrachtet, wahrhaftig und zuverlássig

ist." Velikou pedností díla je, že ped každým paragrafem je uvedena
bohatá literatura vci se týkající.

Rudolf Euckerif Erkennen und Leben. 1912. Leipzig. Quelle-Meyer,

vázané 4 K 56 h.

Dílo jedná o pomru problému poznání k problému životnímu.

U veškerého lidstva moderního, praví autor, pozorujeme touhu p >

pvodních pramenech, z nichž by se dala erpat síla a nadšení k boji

proti hrozícím mocnostem suchého mechanismu. Dnešní svt potácí se

ve stálé nejistot, nezná cíle, k nmuž by spl, nezná cesty, kterou

by ml kráeti, a to proto, že nezná odpovdi na dležitou otázku o

smyslu a úkolu života lidského. Není prý proto divu, že máme tak

mnoho znetvoených a vyhaslých duší, jež se dostaly do otroctví natu-

ralismu, potírajícího každý vyšší vzlet.

V kritické ásti díla rozepisuje se i o hranicích vdy, o bezvý-

slednosti plané spekulace, o pragmatismu a biologismu. O monismu
píše na 13. str., „že, co je v jeho uení vdou, není svtovým názorem,

a co je 11 nho svtovým názorem, neni vdou." Myšlenková práce

dospla k takovým rozporm, negacím a pochybnostem, že je zcela
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nemožným na tak kolísajících základech veškerý nás život zbudovat".

(str. 30.) Všude se slibovalo lidstvu, že pouhý rozum ho povede k
vyšším metám, avšak ve skutenosti dopadla véc tak, jak snad nikdo

toho neoekával. Veškeren život pítomnosti se vší silou touží po tom „zlo-

mit samovládu intellektu a setást jho intellektualismu" (tamže.) Není prý

proto divu, že smry protiintellektualistické nabývají vrchu, ale je

také jisto, že upadají do jiného extrému. Autor je pesvden, že

všechny doby, které filosofii od sebe odmítají, duševn stále víc klesají

;

na delší dobu se prý svt bez filosofie neobejde. Která filosofie má
lidstvu pomoci? Spinozova snad? Bayle ji nazval „Gallim ath ia s

pitoyable." Relativistický názor, dle nhož je pravda dítkem své

doby, nií vlastn úpln pravou cenu pravdy, dí Eucken (str. 121.)

Mluvili se dnes mnoho o immanentním náboženství jako jedin správném
a oprávnném, pak je dle Euckena takové náboženství kontradikcí.

Toužíme po jednoduchosti a opravdovosti, avšak pouhý návrat k pírod
nám — o tom jest Eucken pesvden — nepomže. Charakteristickým

-znamením nynjší doby je touha po vnosti ; lidstvo je prý syto

stálé zmny a stálého stídání. „Toužíme po nem, co hned zase

neklesá, nýbrž co dál trvá a nám trvale prospt mže" (157 str.)

„Neznií pesvdení o pomíjejícnosti, ano prchavosti veškerého lid-

ského poínání každou radost na práci a tvorb? Mžeme se ješt kte-

réhokoli obtížného díla se vší odevzdaností podjati, když vše tak rychle

pomíjí, vše, eho okamžik neodmiiuje, nejistým a nicotným se stává?"

(158. str.) V nynjší dobé proto pozorujeme, praví Eucken „velikou

touhu po jednot, po hloubce a vnosti" (tamže.) Z velikých rozpor
si Hdstvo — o tom jest Eucken pesvden — bez filosofie nepo-

mže. Jak si má filosofie v té píin poínat, chce autor novým spi-

sem ukázat. Nepomže nám prý žádný- starý systém, ani Kantv ne.

Teba prý nových cest, nové koncentrace, a k tomu nezbytn meta-

fysiky, bez níž se nijak k cíli nedostaneme. „Kdo se takového obratu

leká, zíká se tím dkladné obnovy životní" (161. str.) Bez meta-

fysiky je prý v té píin veškerá snaha marnou. Dr. J. Vrdiovecký.

Proti názoru, že starovk a renaissance oddleny jsou od sebe

„temným" stedovkem, ve kterém nebylo vytvoeno nieho, co by za

zmínku stálo, staví se Pe/r £)u/ie/n ve knize „Les précurseurs pa-
risiens de Galilée" (Paíž, Hermann, 1913), která jest jednou

z ady jeho studií o Leonardu da Vinci. Autor, proslulý již svými
prácemi o mechanice, thermodynamice a chemii, jakož i studiemi z djin
a filosofie vd, ukazuje tu, že mnohé objevy, pro které Galilei nejvíce

bývá slaven, dávno ped ním obecn byly pednášeny na universit

paížské. Jedná o základních pojmech mechaniky, úzce navzájem sou-

visejících : o pohybu stejnomrném a zrychleném, o živé síle, volném
pádu a dráze tles vržených.

Dle fysik starovkých, jichž nejslavnjším representantem jest

Aristoteles, tleso pohybující se udržuje se v pohybu jen tím, že

T každém okamžiku dostává nový popud : vystelený šíp jen proto
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letí, že otesený • vzduch jej drží a pudí. Dle toho i tlesa nebeská

udržována jsou v pohybu bytostmi rozumovými, na hmot nezávislými
— bohy. Proti této myšlence pohanské, která se znovu objevila na

poátku renaissance s probuzeným paganismem, názor etných ke-
sanských íilosof jest ku podivu moderní. Jan z Alexandrie, zvaný

Filoponus, pipisuje pohyb šípu energii ili síie hybné, která mu sd-
lena ttivou. V polovici 14. století Jan Buridan pejímá tento pojem

energie, kterou pozdji Galilei zval „impeto", Descartes „quantitou po-

hybu" a Leibnitz konen „živou silou", a na nm zakládá celou svoji

dynamiku. Dle nho tleso vržené má v sob nastádaný popud, im-

petus, jenž by se nemnil a psobil by pohyb stejnomrný, kdyby
nebyl rušen odporem prostedí a vlivem tíže.

Buridan již také zaznamenává, že tato živá síla jest úmrná
hmot, již definuje skoro doslova tak jak Newton; že u tlesa padají-

cího popud je stále zvyšován tíží, odkudž pohyb zrychlený, kdežto na

tleso vržené vzhru psobí tyto dv síly smry protivnými a zasta-

vují je. Názor Buridanv pejali jeho žáci, Albert de Saxe a Mikuláš

Oresme, od tchto pak Leonardo da Vinci a Galilei. Již Buridan ekl

:

„Hned pi stvoení Bh zavedl u tles nebeských pohyb, jaký mají

nyní; tehdy jim udlil popudy, jimiž se pohybují rovnomrn dosud."

A Mikuláš Oresme dodal, že je to ponkud podobné, jako když lovk
sestrojí hodiny a nechá je jít. Tak proti názoru pohanskému o bohu

stále zamstnaném doplováním a opravou svého tvorstva, staví dyna-

miku, jejíž zákony Stvoitelem již nejsou mnny. Konen pak roku

1545. dominikán Dominik Soto, žák paížských scholastik, uvádí zá-

kony o pádu tles, které prý objevil Galilei narozený 1564, jakožto

známé a universitou paížskou všeobecn pijaté. Praví, že pohyb

tlesa padajícího je rovnomrn zrychlený, tlesa vrženého vzhru rov-

nomrn zpoždný, a pro výpoet dráhy probhnuté užívá formule

Oresmeovy. Leonardo da Vinci zase sleduje myšlenku nalezenou

u Alberta de Saxe, pokouší se první vysvtliti zakivenou dráhu tles

vržených, což dále objasnili Galilei a Torricelli.

Všeobecné pijetí tchto názor neznamenalo tedy vítství mladé

vdy moderní, založené na správné geometrii starovku, nad zatemnlou

filosofií stedovku, ale bylo to vítzství stedovkého uení university

paížské, které po Leonardovi da Vinci pevzal Galilei, nad nesprávnými

názory Aristotela a Averhoesa, které italská renaissance na chvíli

pivedla ke cti. P.

František Tuný: Pes realism. Chvilky . 100—102. Nakl. J. Pelcl

v Praze. Str. 74.

Spisek obsahuje prý ást pednášek p. spisovatelových, „jež

chtly pehodnotiti sob znovu kulturní hnutí našeho vku". „Jsou da-

leko vtší a palivjší a neodbytnjší problémy než ty naše. Také

zabývám se jimi jen proto, že se jako píslušníkovi eského národa

stále pletou do cesty". „Realism se nesmí vraždit, nýbrž pekonat.*
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Proti realismu, jenž na zaátku pod heslem rcné analytické
práce proti upílišenému historismu a mlhavé ideologii získal vtšinu
naší nejlepší intelligence, až se stal omezenou sektou, která jen ze-

vnjšími prostedky (srv. universitu) se udržuje a ást veejnosti ovládá,
jeví se odpor na všech stranách. Prof. Peka s drazem a úspchem vy-
stoupil proti nmu na poli historickém, jiní v otázkách esthetických a
umleckých, p. spisovatel potírá jej od základ jakožto soustavu vbec.

„Pes realism", tedy prý ne „zavraždný", nýbrž „pekonaný",
tedy snad jaksi povalený, dále ! Pjde se jist dále, snad výše, snad
níže, kdož to ví! Ale na zásadách p. spisovatelových? nevím. Slabiny
jedné soustavy prospívají popularit soustavy jiné, tof známo, a p.

spis. ml snadnou i vdnou práci, odhaliti v realismu slabin mnoho.
Ale bojím se, že slabiny názoru jeho vlastního, když snad i reahsmu
neprospjí, útok tento proti nmu znanou mrou zparalysují. Jeho
utilitarismus, jejž zastávati se zdá proti požadavku pravdy
(a „vdy"), má v sob zárodek choroby; ten realismu nepekoná.
„Pravda osvobodí vás", jest a zstane axiomem vkovným. Ne
v tom je chyba realismu, že pravdu a vdu za heslo postavil, ný^brž

v tom, že jeho pravda a vda jí asto nebyla.

Pan spisovatel hodlá své myšlenky šíiti také dvojtýdenníkem
„Prlom" (u Pelcla, roní pedpl. 4 K). Prvé íslo obsahuje pozo-

ruhodné rozpravy a poznámky o naší umlecké i politické veejnosti.

Jsou to namnoze revoluiíata, jak neb. Sušil íkal, která obecné ne-

spokojenosti s ubohou naší zabedlostí jist vpadnou do noty, práv tak,

jako ped 30 lety — realismus. Zda s lepšími výsledky?

Jan Laichter : Budoucnost. Román. 2 díly. Laichterova sbírka krásného

písemnictví. Str. 266 a 302. Cena 5-40 K.

Pro studie nebyl, kupectví se mu „zalíbilo", tož tedy dán na
kupectví. Stží se douil, otec poád nová místa sám nucen mu hle-

dati, až kupcem pece nezstal; vrtkavá povaha a po každém útku
z obchodu milý útulek u rodi, ty a jiné okolnosti nedaly se mu
ustáliti. Konen stal se kresliem nábytku v Praze a pak sám pod-

nikatelem. V dtech vidí budoucnost.

Román životopisný, skoro referující. V domov a krajských m-
stekách, kde Prokop Svoboda „servíruje", psobí na vedle záliby

v pírod styk se studujícími, tak že nkdy lituje své nkdejší lho-

stejnosti ke studiím. Vzdlává se však sám — tím. co mu do ruky
pijde, jak už bývá ; ba pokouší se sám v básnní, a ne zcela bez

výsledk. Vkus pro lepotvárnost, pstovaný studiem, uplatní jako kresH.
Zda-li tu vynikne nad prostednost?

I politika do života, vlastn jen do názorv a eí jeho siln

zahrává. Dokonává se zápas mladoeSství se staroešstvím, ovzduší

jím prosyceno. Svoboda jest konservativní, a celkem jej tento obor
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méu zamstnává než básnictví. I v stízlivém zamstnání zstává
snílkem, nemže jaksi poád najíti sebe sama, i když budoucnost jeho

stává se pomalu již minulostí. Od obyejného víru mezi mládeží jej

vzdaluje jeho mravnost a stídmost. Spoleníci jeho na sice psobí,

ale nepoutají ho, jde stále svou cestou, cestou však náhod. I ty poli-

tické a náboženské otázky, jež v kruzích jeho dosti se petásají,

zstávají mu jaksi zevními, a se hovorv o nich úastní. Místy zdá

se, jakoby jej více ,do nich nutil spisovatel, než on sám sebe. Ani

nepkná figura druha bohoslovce, ani etba protináboženská nesvádí

ho k zásadnímu odporu, leda snad ku lhostejnosti; nkteré píslušné

narážky zdají se pocházeti spíš od spisovatele než od nho. Pomr
mezi ním a milenkou jest istý, vdomou snahou i zásluhou obou.

Jinak román žádným smrem neidealisuje, nestupuuje; jsou to vesms
lidé všední, ctihodní i smšní, vytrvalí i chabí, jak jich život po tuctech

vykazuje, ale celkem nám blízcí, když i ne vždy pravé sympathití.

I stavba románu spokoj uje se prostým stejnomrným líením osob a

událostí, bez vyvrcholených eíFektních partií. Manýra ruských i-oma-

nopisc jest nejednou znatelná.

erný chléb. Povídky. Napsal V. K. Jeábek. Prombergrova Moravsko-

slezská kronika r. 24. Str. 177.

Sbírka obsahuje 10 povídek veselých i vážných, jak venkovský

život píbh takových pináší ; své Valice p. spis. i zde zvuje.
Setkáváme ee tu však nejen se známými postavami života toho, nýbrž

i^ se skutenými zvláštnostmi, a to pravdiv i výstižn zachycenými.

Ze stinné neb aspo ne vábné stránky pevládají, není divu.

Sloh jest celkem plynný a správný, zhusta podeím zbarvený

;

zaráží, že i p. spisov. hoví nkterým eským nezpsobm, klada na

p. jej za gen. (se jej zmocovala).

Hlídka.
^2
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Rozhled

nábožensk'j.

Kostelní zpv a jeho opatení je dle nálezu rakouského

správního soudu proti odvolání obcí farnosti zdislavské v Coebácli

vniterní záležitostí církevní, o jejíž poteb právoplatn

rozhodují úady církevní s píslušnou platností co do závazkv oban-
ských, zde tedy co do píspvku na plat sbormistrv ; zdali jej obce

uznají a k nmu se zaváží, to nerozhoduje.

O archeologické prozkoumání Palestiny získala si a dosud zí-

skává velké zásluhy anglická spolenost Palestina Exploration
Fund. Když byly pod vedením a ízením Macalistera skoneny vy-

kopávky ve íilistinském Gezeru, konané nákladem uvedené spolenosti,

tu pikroeno k archeologickému prozkoumání místa Ain Ssms. Vyko-
pávky ídil Amerian dr. D. Mackenzie. Jak nyní zjištno, jest Ain

Sems (pramen slunce) totožný se starozákonním Betsaraes (dum slunce)

kamž archa úmluvy, když byla uloupena Filistiny, zase nazpt byla

dopravena a kde po njakou dobu zstala. (1 lír. 6, 16 —20.). Za
král Joasa a Amasiáše byl Betsames jevištca bratrovražedných boj
mezi Judou a Israelem. Za krále Achaza zmocnili se msta Filistiné.

Pi vykopávkách odkryta nejprve ást hradební zdi s branou, na to

pohebišt a konen místo obtní. Toto má pímo nápadnou podobu
s obtištm gezerským. Jsou to tytéž vysoké kameny (mazeby) stejn

sestavené a tvarem podobn mazebám Giezerakýva. Hroby jsou jednak

ve skále vytesané, jednak použito za pohebišt pirozené skalní jeskyn,
do níž vede pístup kolmj-m tunelem. Zde též nalezeny sochy Astarty,

Isidy, hlinné nádoby a podobné pedmty.^ Ve své zpráv o vyko-

pávkách Dr. Mackenzie rozeznává v Ain Semsu ti vrstvy : Kananej-

skou, Filistinskou a Israelskou. První perioda sahá do r. 1500. ped
Kristem a koní úplným spustošením msta; filistinská kulturní vrstva

sahá do roku 1200. ped Kristem, na to následuje perioda israelská.

Pi vykopávkách, jež nyní s rzných stran v Palestin se djí,

zavedena nyní nová methoda. Ti, kdož vykopávk}^ ídí, nejen pi
práci samé žárliv brání pístup jiným uencm a cestovatelm, aby
je snad o prioritu objev nepipravili, nýbrž, když vykopávky skon-

eny a místo 'prozkoumáno, tu všechno se zase zasype. Tak znova

zasypáno Jericho, jež objevil Sellin, zas^^pán Gezer, zasypán i Ain
Šeras, Jest ovšem pravda, že by odkopané budovy vlivem podnebí se

rozpadly, ale zlé jazyky tvrdí, že hlavní pohnutkou pi tom jest, aby
objevy a údaje tch, kteí vykopávky podnikají, nemohly býti s jiné
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•Strany kontrolovány nebo v pochybnost uvádny, jak se to leckdy díve
stávalo.

Jedním z následk politických zmn na Balkán jest obrácení

velkého potu bulharských mohamedán t. zv. Pomák na kesanství.
Pedkové Pomák ovšem bývali kesané, nebo tito jsou potomky
Bulhar, kteí r. 1054 pijali islám, aby ušli trestu smrti, protože ne-

chtli platiti eckému metropolitovi v Plovdiv povinné dávky. Úpln
však s tureckým obyvatelstvem nespljmuli, nýbrž uchovali si svou e,
své obyeje, ba i nkteré zvyky kesanské. Když vypukla balkánská

válka, tu Bulhai zajali náelníky kmen, kteí byli nejnebezpenjšími,
a dali je odvést do Bulharska. Ti první se obrátili ku kesanství.
Zpráva o tom roznesla se mezi ostatními Pomáky, kteí nyní v etném
potu následovali píkladu svých vdc. Myšlenka, že se vlastn obracejí

k víe svých otc, že se budou modliti nyní v ei srozumitelné a

nikoliv po turecku, vše to podporovalo a urychlilo jejich obrácení.

Když byli Pomáci poktni, tu mešity jejich byly promnny v kesanské
ciiráray. Obráeen^^^eh Pomák bylo v dubnu 35.000, od té doby poet
jejich nepochybn ješt vzrostl.

*

Mezi syrskými jakobity udalo se v poslední dob nkolik
konversí, jež vzbudily znanou pozornost a jež opravují nadji, že

píkladu jejich buda etn následováno. 10. prosince 1912 pišli k ny-

njšímu katolickému syrskému patriarchovi ahmanimu v Bejrut dva
jakobitští preláti a sice Eliáš Halluli, bývalý arcibiskup jerusalemský,

a Abraham David, bývalý arcibiskup apamejský, a zde projevili svj
nezvratný úmysl státi se katolíky. Patriarch Rahmani je podržel a když
bejrutský jesuita P. Salhani s nimi vykonal exercicie, tu 21. prosince

ped patriarchou a jeho klérem slavnostn odp isáhlí blud a uinili

vyznání víry dle formule pedepsané Urbanem Vlil. V" promluv své

poukázal patriarcha nato, že úkolem obou konvertit nyní jest pracovati

o tom, by jejich bývalé oveky byly zpt pivedeny do stáda Kristova.

Eliáš Halluli, když byl v katolické víe dostaten vyuen, byl

poslán jako patriarchální viká do katolického syrského hospice v Je-

rusalem. Hned po jeho píchodu do Jerusalema dostalo se mu neoe-
kávané návštvy. Jakobitský patriarcha Ignác Abdulmessih, jež se vracel

z Malabaru a nyní pibyv do Jerusalema, pišel ku svému bývalému
saffraganu. Pi druhé návštv projevil mu své pání podíditi se

jurisdikci ímského papeže a postaviti se pod protektorát Francie. Svou
žádost brzy po té pednesl i latinskému patriarchovi v Jerusalem
Oomasseimu. I tentokráte pozval patriarcha Rahmani Abdulmessiha,

k sob do Bejrutu. 3. kvtna složil Abdulmessih slavn vyznání víry

a byl pijat oficieln do lna katolické církve. Od 1. listopadu dlí

Abdulmessih v Jíím, kde byl také pijat v audienci od sv. Otce.

Abdulmessih narodil se r. 1850., biskupem apamejským stal se

r. 1886., r. 1895. zvolen byl patriarchou. Následkem spor, jež ml
s jinými biskupy jakobitskými, byl r. 1905. donucen resignovat. etní

62*
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vící a knzi zstali mu vsak vrnými, hlavn jakobité usedlí v Ma-
labaru. Jeho konverse bude míti, jak se eká, za následek, že i z ostat-

ních jakobit, kteí zstali vrnými svému patriarchovi, sjednotí set-

mnozí dle jeho píkladu s ímem.
*

V nedli dne 23. íjna sloužena byla zase po dlouhé dob mše-
sv. v kapli sv. Klementa v Eím, kteráž spolu s chrámem Mithrovýna
je nejspodnjší ze svatyní, nad kterými nyní stojí basilika sv. Klementa.
Pes 50 let kaple byla zatopena a nepístupna, a vlhkost ohrožovala

nejen fresky, objevené P. Mulloolym O. P. v prostední ili stedovké
svatyni, nýbrž i základy celé stavby. Když San Clemente stal se
titulárním kostelem kardinála 0'Connella, slíbil nový ochránce, že peníze
na opravu zaopatí, a za nkolik nedl po svém návratu do Ameriky
telegrafoval, aby se zaalo pracovati. Peníze (nkolik tisíc liber št.)

složili nkteí nekatolití obané bostonští. Dlouhá a obtížná práce
skonena práv vas, aby patrocinium mohlo býti v kapli slaveno.

*

Acta Apostolicae Sedis v 16. ísle ze dne 28. íjna uveejují
nové Motu Proprio „Abhinc duos annos" týkající se oprav bre-

viáe a misálu. Ku zmnám, které pede dvma lety byly bullou

Divino Afflatu zavedeny, pistupují nová ustanovení, jež dosavadní
opravy z velké ásti jednak doplují, jednak pozmují, Umyslena
sv. Otce, jak Motu Proprio výslovn praví, je: zjednodušiti církevní
kalendá a uvésti jej na pvodní formu, pi tom však podržeti sku-
ten krásné svátky, jež byly pozdji zavedeny; vybrati jak z písma
svatého tak z církevních uitelv a svatých Otc vhodnjší tení a
praktitjší homilie ; opraviti pomoci historické vdy tení druhého
nokturnu a konen oistiti liturgii od zbytených a mén vhodných
vci. Úplná reforma breviáe mela býti provedena asi do ticeti let.

Na základ zkušeností s dosavadní reformou bylo Svaté Stolici s mnohých
stran projeveno pání, aby s definitivní lípravou breviáe tak dlouho
se neodkládalo, nýbrž aby byla provedena co nejdíve. Rovnž na-
kladatelé naléhali, aby mohli vydat breviá definitivn upravený. Sou-
asn v duchu dosavadních oprav docházely Sv. Stolici prosby, aby
užívání nového žaltáe ješt více bylo rozšíeno, pekládání svátk,
ješt více omezeno a officia nedlní jen v nejídejších pípadech ustu-
povala jiným svátkm. eené Motu Proprio naizuje proto kongregaci,
jež byla za úelem opravy breviáe jmenována, aby oprava byla ješt
bhem píštího roku provedena. Závaznými se stanou nové zmny od
1. ledna 1915. Do té doby má též vyjít ve vatikánské knihtiskárn nové
typické vydání jak breviáe tak misálu,

V témže ísle Acta Ap. Sedis uveejuje kongregace rit dekret,

kterým zmny a ustanovení Motu Propria se vypoítávají a aplikují na.

dosavadní církevní kalendá. Mezi jiným se naizuje, by všechny
diecese do konce bezna 1914 pedložily Sv. Stolci ku schválení své
proprium upravené dle zásad reformy. Dosavadního breviáe budou
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moci kiiží i nh dále používati, když si opatí píslušné doplky vy-
tisknuté ve zvláštním svazku.

Nejdležitjší ustanovení jsou tato

:

1. Dle starého zvyku církevníko nedlní officia mají dle možnosti
býti uchována. Žádný svátek, ani svátek Pán, nesmí proto býti na
nedli peložen, vyjímaje svátek Nejáv. Jména Ježíšova. Všechny
ostatní svátky, jež se dosud v nedli slavívaly, musí býti peloženy
vždy na jiné dny, vyjma svátek uejsv. Trojice. Všechny nedle postní

jsou nyní nedle primae classis.

2. Oktávy podrží pouze duplicia I. classis. Duplicia II. classis

oktávy ztratí, pouze osmého dne se budou slaviti ritu simpliei.

3. Kdykoli jsou v breviái lectiones de scriptura occurrente, tu

i píslušná responsoria se berou de tempore.

4r. Pekládat se smjí pouze a jedin duplicia I. a II. classis.

*

Kongregace konsistorní pojednává rovnž v témže ísle o ueb-
nicích na theologických ústavech a tu žádá, aby byly vylou-

eny takové uebné knihy církevních djin, které „zatemují nebo pomíjejí

nadpirozený živel, který pece tvoí pravou, podstatnou a nezbytnou
souástku církevních djin a bez nhož církevním djinám rozumti
nelze". Ponvadž církevní djiny Fr. X. Punka a F. X. Krausa
tmto podmínkám nevyhovují, zakazuje se jejich užívání v biskupských
semináích. Rovnž se varuje ped Patrologií od Rauschena a

spisem Hagiografické Legendy od Delehaye.
*

Sjezdy šíení etby biblické mezi katolíky poádá ron
abbé Ganier v Paíži; letoší sjezd 10. listopadu ukonený, byl zvlášt

éetn navštíven z Nmecka a Itálie.

*

Vídenská nunciatura odsthovala se z domu Am Hof, da-

rovaného r. 1618 hr. Althanem, do novostavby na rohu ulice There-

sianské a Viktorské. (Mimochodem poznamenáno budiž, že kupec sta-

rého domu zaplatil za 1 m^ plochy 1860 K, tak drahá jsou staveništ

ve Vídni.) Nuncius sám jsa znalec stavitelství a malístvím se zabývaje,

úastnil se inn pi návrzích stavby a výzdoby ; ovšem bylo se mu
v umleckých nárocích mírniti pro nedostatek potebných drobných,

jelikož z prodejní ceny 550.000 K bylo nutno poíditi stavbu novou
(i se staveništm za 45Ó.000 K), a též uchovati ješt jistinu na udržo-

vání její. Kaple nové nunciatury pojme asi 200 osob.

*

V novinách tu a tam peskakovaly zprávy, že bývalý olo-
moucký arcibiskup Dr. Kohn chystá pamtní spis o událostech,

•které jeho odstoupení pedcházely a provázely. „Sekretariát" nyní sku-

ten akta vydal (Št. Hradec, v kom. „Styria") prý na obranu. Ne-

psobí dojmem pravé povznášivým, že se tam tolik píše o penzích a

statcích. Má tohle býti summa a , bilance arcibiskupování? a nad

to olomouckého? Ostatn, pokud známo, nebylo tehda výtek proti
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hospodaení, proti kterým spis „Temporalientibergabe" se tolik bráni^

jakoby se bylo špatn hospodailo, spíše naopak
;
podstatné výtky byly

zcela jiného rázu. A ty sotva bude lze vyvrátiti, a si tehdejší odprci
byli jacíkoli. Spis noá „alle Rechte vorbehalten"; „nihil obstát" nemá.

Nkteré noviny podot^^kají, že arcib. Dr. Kohn chce si vymoci
revisi a rehabilitaci. Eekl on jim to? i odkud to vdí?

Též poznámky, že volba nového arciskupa nemže býti, dokud
resignovaný arcibiskup je živ, jsou planým povídáním, jak jsme již

vloni zvláštním lánkem dokázali. Resignace znamená uprázdnní a

uprázdnný stolec se dle stanov obsazuje volbou, nehled ovšem k pí-
padm mimoádným, jímž ale resignace sama o sob není ; o técb

rozhodují jiné instance nežli stanovy olomoucké kapitoly.

*

Po informacích, jež podal osobn v ím ecko-katolick}' biskup-

Haszu v Szamosujvaru o pomrech nastalých zízením nového biskup-

ství (maarisaního), navštívil papežský vyslanec kard. Benedetti

nedávno kraje tyto a jednal v delších návštvách s rumunskými bi-

skupy (Radu, Mihalyi, Trentiu a Hoszu). Pl dne byl také v Pešti, ale-

s vládou ani s maarskými biskupy nejednal. Rumuni jsou te na
vrchu. Když nuncius Agliardi kdysi jen skromn projevil, že by Slo-

vákm a j. mlo se popáti náboženské nauky v mateštin a ducho-

venstvo více se jich ujímati, strhli Maai takový diplomatický kik,.

že nuncius musel z Vídn.
Potlaování pírodních podmínek národních se mstí pak na náboženství T

V Uhrách mají nový vlastizrádný process: obžalováni
92 Rusíni ze zrady proti státu a proti králi, které prý s&

dopustili tím, že odvracejí lid od ecko-katolické círke, probouzejí ne-

návist k uniatskému vyznání a duchovenstvu, šíí ruskopravoslavnou
víru, modlí se též za ruského cara a tím páší zradu proti vlasti a
králi, zamýšlejíce Rusíny obydlené kraje pivésti pod vládu ruského
cara. „Budapester Tagblatt" snaží se ponkud nestrannji vy-

líiti postavení Rusín v Uhrách a píiny jejich kulturní a hospodáské
opozdilosti, ka: „rusínští sedláci jsou nejvtší ubožáci v celých Uhrách.
Hospodásky a kulturn stojí na nejnižším stupni v celé zemi a jsou

bezpomocn vydáni libovli vlády a na milost i nemilost služných.

Jejich uitelé í knží mluví cizím jazykem, jsou jim nepáteli . . . Na
lavici obžalovaných mly by se ocitnouti orgány vládní, které pi-
pustily, aby tento malý národ pod Karpaty klesl tak hluboko hmotn
i kulturn. Naše vláda i naše spolenost jeví sympathie
k jiným exotickým národm a zárove nehnula ani
prstem, aby zásobila své spoluobany chlebem a vzd-
láním . . ." Lvovský „Pr z eg lad" pravoslavné hnutí mezi rusínskými

uniaty vysvtluje protinárodním duchem rusínského duchovenstva a

vlivem amerického vysthovalectva. Sám maarský asopis „Huszadik
Század" v záijovém sešit uznal, že vláda rusínské duchovenstva
zmaarisovala a vyhubila v nm všecky lepší zárodky, tak že ducho-

venstvo, by dosáhlo od vlády a jejích úad vtšího doplatku k pijmm>
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(kongruy), spojuje se proti lidu se slúžnovci, ano i se židy, a na lidu

nemilosrdn vymáhá t. zv. „církevní da". Lid rusínský, opuštn svou
intelligencí i duchovenstvem, chtl nejprve pidati se k pravoslavné
církvi srbské a když to se mu nepovedlo, zaal se piuovati rusky,

a kupovati ruské modlitební knížky, kdež jsou ovšem modlitby za

„cara", jímž ovšem možno rczuniti též krále uherského. Toho se cho-

pily uherské úady a knížky mají svditi proti „92" Rusínm, již

jsou vlastizrádci. Správn poznamenal „Budapest. Tagblatt", že by na
lavici obžalovaných mli sedti maaroni, již nechávají rusínský lid

v takové hmotné bíd, vypuzují jeho jazyk ze školy a kostela, vy-

hánjí zubožený lid do Ameriky a nyní chtjí ješt králi dokázati, že

brání monarchii proti rusínské vlastizrad.

*

Evangelíci uherští budou míti píštího roku synodu, na
níž zástupcové mají dáti nová pravidla i zákony. Evangelický superint.

Geduly již pedem se vyslovil, že na synod nemají pijíti na petes
otázky politické a národnostní. Vyšší církevní vrchnosti samy nejprve

utlaují vící v národních otázkách, maaronští pastoi vnucují Slo-

vákm za pomoci etník maarské služby boží, z církevních škol krok
za krokem vytlaují sloveninu, rozsévají zašlí proti slovenin, za

peníze slovácké ponižují e slovenskou, — ale zástupcové na snme
církevním nemají se o tom ani zmiovati.

Církevní život v Dánsku r. 1913 byl soustedn v otázce

o bludaském uení pastora Arbo Rasmussena, jenž už r. 1900 veejn
vymítal z apoštolského vyznání víry lánek : „Jenž se poal z Ducha sv.,

narodil se z i\Iarie Panny", ponvadž prý lánek ten staví kesanství
v úrove náboženství nižšího stupn. Roku 1906 R. ve veejné ped-
nášce žádal už úplné odstranní apoštolského vyznání víry pi obad
kestním. Roku 1910 primas dánské církve odložil rozhodnutí o uení
jeho na pozdjší dobu. A tu letošího roku A. R. ucházel se o novou
faru, pro kterou ho navrhlo radikální ministerstvo pracující o rozluku

státu od církve, ale biskupové pohnali jej pro jeho kacíské názory

k soudu, írqž pastor doasn zbaven práva ucházeti se o novou faru.

Bude-li A. R. soudem osvobozen pes své kacíské názory, chtjí se

biskupové vzdáti svých míst, což povede k úplné roztržce církevních

zástupc se státem.

Dne 3. íjna t. r. konala se na hoe Athon zvláštní, mimo-
ádná schze zástupc všech dvacíti klášter Svaté Hory, z níž posláno

memorandum eckému králi Konstantinovi a caihradskému patriarchu

Germanovi. Schze uznala, že dívjší zákonité právo Turecka na
Svatou Horu pešlo na království ecké, s nímž Sv. Hora nerozlun
spojena. Shromáždní dkuje všem vládám pravoslavných stát za pro-

jevený zájem o osud Athonu a prosí je, by netrvaly na úmyslu spo-

lené ochrany Sv. Hory, nýbrž jméneoi kesanské lásky uznaly, že

právo politické ochrany náleží pouze eckému království . . . Tím vliv
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Ruska, jemuž loni citelnou ránu zasadily hádky ruských mnichv
o úetu Jména Ježíš, skonivší vjpuzením mnich tch z Athonu, již

se pidali k stran Bulatoviov, klesl ješt hloubji. Bulatovi stžuje
si oteveným listem v asopise „Novyj žurnál dlja vsch"(. lOj,

že v athonské tragedii Kusko hanebn sáhlo na mezinárodní a osobní

práva 1000 mnich, jež rozehnalo, nevydavši mnohým ani pasu, aby
si mohli hledati výdlek.

P. Nikolskij v Cerk. Vstníku . 42. a 43. uveejnil zajímavý
lánek, nadepsaný „Vlastiteli dum", kde ukazuje nám poslední

lánky v logickém svtovém názoru, který perušil spojení s kesanstvím
a bral se cestou „lidskosti bez Boha". Koncem 19. stol. „vládci myšlenek"
v Rusku b34i L. N. Tolstoj a M, Gorkij, spisovatelé, již se sešli v za-

vrhování existujícího poádku, v boji s církví a s vládou, ale mli
jinak zcela rzné názory. Tolstoj zavrhoval všeliké násilí, Gorkij oslavoval

sílu a násilí, elektrisoval obecenstvo k revoluci r. 1905. Positivním

ideálem Gorkého byl silný lovk, sobec, zavrhující kesanské ideály

pokory a milosrdenství. Chtje nakresliti ideál ušlechtilého obra myšlenky
a citu, G. idealisoval bosák}^ a jiné „bývalé lidi", škodlivé lidské

spolenosti ; kresle s nadbyteným realismem rub života, urážel mravní
cit jednch a otupoval cit ten u jiných tenáv. Ale ve všem tom
je vidti, že Gorkij vil v život, ve lovka, jejž chtl povznésti ke
svému ideálu silného lovka-obra. Ale po revoluci G. uvadl, v litera-

tue vystoupily nové síly, zaznly nové písn, jejichž smyslu sám G. se

zalekl. Upíná mravní lhostejnost, nedostatek všelikého positivního

ideálu, zavrhování vší víry ve lovka, pohížení v hanebnosti mravního
pádu, záliba v mravním pádu, — to charakteristika nového smru,
proti nmuž G. sám 1912 vystoupil protestem „O souasnosti*.
Ideová ubohost revoluních initelv ukázala se po r. 1906 v takovém
svtle, že i ideoví stranníci „osvobozenského hnutí" zaali se vyhýbati

svým stoupencm. A vnitní píinou takového ideového ubožáctví b3'lo

popírání positivních náboženských základ života, popírání kesanství,

jež zvlášt charakterisuje spisy Gorkého.
Píiny tohoto úpadku intelligence objasnili ve sborníku „Vch i"

(1909) myslitelé, kteí sympathisovali s revolucí, ale pozdji poznali

slabé stránky hnutí toho, jež nepineslo smíení, obnovení, upevnní
státní myšlenky a povznesení národního hospodáství, protože nemlo
základu, bez nhož je nemožný zdravý rozvoj lidu. Opravdoví myslitelé

povdli tu hokou pravdu o revoluci, jež trpla slabostí pro vnitní

rozpory a nemla pevných základ pro spoleenské stavitelství. Falešn
pochopená láska ke lovku ubila lásku k Bohu, protože láska k pravd,
jakož i ke kráse a ke každé absolutní hodnot je výraz lásky k Boliu.

Boulivák Gorkij pestal býti modlou intelligence, bezzásadní

literatura naplnila ulici, otravujíc jedem spoleenský vkus i mravní

cit mládeže. Gorkij vystupuje proti takové literatue, ale marn. Arcy-

bašev, Kuprin, Kuzmin, Kamenskij, Verbická proslaví se kresbou

nezkrocené pohlavní vášn.



Rozhled náboženský. 877

Ješt zhoubnjší vliv na mravní rozklad spolenosti má L e o n i d
And reje v, vychovávaje hrubý vkus u tenáe a nie cit stydlivosti

u mládeže, hlásaje nad to úplný nihilismus a nevru. Již v povídce
„Stna" (1901) tvrdí, že pro trpící lovenstvo není nadje na lepší

vnost, ponvadž vné stojí ped^ vysokou stnou, za níž není
nieho. Táž myšlenka proniká drama „Život lovka": život ubíhá
bez cíle a smyslu, proniknut nudou a zoufalstvím. Táž myšlenka
ješt beznadjnji proniká drama „Anafema", kde všecko vznešené,
víra ve vítzství dobra i pravdy hyne pede zlem. A všude zoufalství

spojeno s rouhavými výpady proti Pánu Bohu a Kristu Pánu, do bláta

šlape se všecko svaté a šlechetné.

U Gorkého „lovk — zní hrd", u Andrejova lovk — zní

uboze, odporn ; lovk pomalu umírá v bahn vášní a prostopášnosti.

Tam dospli spisovatelé, již zavrhli Boha, zavrhli Krista.

*

Sblížení intelligence s církví v severozápadních krajích

Euska napomáhají etná bratrstva a jejich sjezdy. Tam intelligence

pocítila, že úspch boje s jinovrci je možný pouze pi spojení inteligence

s církví. Za to uvnit Ruska intelligence zaizuje život svj nejen bez

ohledu na pikázání církevní, ný^brž docela proti nim, ztrácí svazek
s 'vniterním životem zem i s církví. Samovraždy a zpustlost lidu jsou
hoké plody tohoto odtržení intelligence od života lidu a vziáleoí se

z církve . . , Jest sice pozorovati u intelligence této oživení zájmu
k otázkám náboženským, uznává se vnitní krása náboženského nadšení,

ale toto povýšení živého citu k Bohu bohužel rozvíjí se mimo církevní

ohradu, bez vedení církve. I vznikají riizné mystické sekty, snažící se

o bezprostední splynutí s božstvem, jež je tak charakteristické pro

pohanství. A tak „hledai Boha" jsou spíše moderními pohany, než
kesany (Merežkovskij, Rozanov, iSestov a t. d.)

*

V. Bljajev ve lánku „Mnišstvo a vda" v Cerk. Vstníku
ukazuje na rozdíl mezi mnichy západoevropskými, kteí mnoho pracovali

a dosud pracují ke prospchu theologických vd, a mnichy ruskými
pravoslavnými, kteí pomrn málo se úastní theologicko-vdecké
innosti, ponechávajíce theologické vdy a vyuování ve školách laikm.
Jelikož nyní také v Rusku žádá se na mniších, by se vnovali více

theologickým vdám a uitelství na bohosloveckých ústavech, B. poukazuje
na djiny ruského mnišstva, jehož duch a smr dávno se ustálil jako
asketicko-praktický, kdežto vdecká innost nenadchla mnoho zástupc
pravoslavného mnišstva. Tento asketicko praktický smr má dosud
mocnjší vliv na ruské mnichy, než jsou náklonnosti jednotlivc, cht-
jících vzbuditi v mnišstvu nový, vdecký smr. Pímým urením mnich
je podle spisovatelova názoru osobní spása, osobní zdokonalování

:

„híšný svt potebuje aspo nkolik svtc", které má vychovati

zvlášt život klášterní. I není prý teba mnich zavazovati k jiným
úkolm.
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„Šwiat Síowianski" pináší v posledním ísle zajímavou ukázku
z ruského katechismu popa Ogického „Uení hlavních

zásad víry pravoslavné", jejž v nejnovjší dob doporuují církevní

úady na míst katechismu metropolity Filareta. Na p. : Ot. Pro víra

pravoslavná jest lepší než katolická? Odp. Proto, že u pravoslavných

hlavou církve jest sám Kristus, Syn Boží, a u katolík híšný lovk
papež. Dále pravoslavní vyznávají uení samého Krista, a katolíci

pijímají výmysly papeže za uení Kristovo.

Ot. Zdali jednali dobe katolíci, když místo Krista postavili si

papeže? — Odp. Jednali velice nedobe. Oslábli v lásce ke Kristu,

stali se odpadlíky, nehodnými lásky Kristovy, nehodnými království

nebeského.

Ot. Jak potrestal Bh Židy a Poláky za jejich bezpráví?

Odp. Židy za zpronevilost proti Kristu Bh rozptýlil po celém

svt; Polákm odal království a odevzdal je císai ruskému, takže

Poláci nemají nyní svého polského království; z vle Boží musí po-

slouchati nyní postaveného nad nimi od Boha — pravoslavného císae

ruského.
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Udeck)í a umlecky.

Pražské pomry rozvíjejí se v dusné atmosfée obchodní

i prmyslové krise, v ponižujícím védomí politické malomoci a v truchlivé

nálad ze stále nové propukajících špinavých afér v naší sampospráv.
Rostli jsme po celá desítiletí rychle a zdrav, svží náš národní organism

sílel a mužnl. Ale v tomto tle vedle zdravé krve, zdá se, proudily

šávy jedovaté, které teprve dnes, v dob uzrávání, vyvrlmje ze sebe

v podob všelikých nevzhledných bolák. Bohužel, neomezují se ošklivé

zjevy jen na politiku a samospráva — naopak zasahují i ády a in-

stituce kulturní, zaasto takové, o nichž by se toho nikdo ani ve snu

nenadal.

V neblahé krisi, kulturnímu našemu vývoji nebezpené, nalézá se

dnes i Museum království eského v Praze. Kdysi v ervenci
objevil se v tábor^ském „eském Jihu" (v ísle 29) lánek „Zemské
museum a oposice", který byl pražsk^-mi listy ile otiskován a ko-

mentován. Bželo tu vru o vci nemálo vzrušující. Staiký bibliotheká

a spisovatel Patera byl v nm naknut z defraudace starých tiskv a

rytin, které pak pro ústav kupoval zase draze zpt; jiný mladší úedník
odcizil prý ústavu zkamenliny a prodával je do ciziny ! Záležitost ne-

vyízena, obvinní neb}^! ani pohnáni k odpovdnosti, naopak mladší

z nich povýšen a starší výhodn pensiován. Z „eského Jihu'' otisklo

zmínný lánek také „Právo lidu". Tomu poslala správa ]\Iusea sice

opravu, ale „eskému Jihu", v nmž byl otištn originál, opravu ne-

zaslala. „eský Jih"' pinesl na to koncem záí nový lánek, v nmž
v útocích na nepoádky v Museu pokraoval. Tentokrát kritisoval

zejména pomry služební a napsal doslova: „Kiklav psobí, že

v Museu ustanovováni a placeni jsou lidé — dokonce i bez formální

kvalifikace a konkursu, o odborné kvalifikaci ani nemluv. Ze se také

pijímají lidé z cizích služeb propuštní a pidlují oddlením, která

o n nežádala, dokonce lidé, kteí také postavení považují jen za si-

nekuru a nemají ani vle njak pracovati. Je znám pípad, že byl do

knihovny pijat sluha, který se jinde ped tím dopustil krádeže knih !

Vbec dlá se z Musea zaopatovací ústav pro lidi, kteí se tší pro-

tekci jednotlivých len výboru, nebo stojí s nkterým v pomru
píbuzenském" (v ís. 39).

Uznáváme, že ani tyto výtky nepostrádají závažnosti, nebo p
podobném praktikování utrpla by asem i vdecká povst Musea. Tím
spíše nelze pouhou tiskovou opravou pejíti veejné oznaeni úedník
z krádeží svených jim sbírek. Soukromý majitel by takové pípady
pedal prosté policii.

Nepsali bychom ješt o této choulostivé vci, kdyby dús k tomu

nedonutila zpráva, kterou o Musejní spolenosi otiskly Herbenovy

„Besedy asu". Ve zmínné zpráv pozastavuje se pisatel nad faktem,
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Že mezi 106 novými leny, kteí loni do SpoIeQosti pistoupili, jest

pouze jeden šlechtic a pouze dva knží. Soudí z tohoto malého

procenta, že se v musejním lenstvu cosi hnulo. „íkává se, aspo do
nedávná se íkávalo, že katolické knžstvo je dležitý initel

v národní organisaci. Možná, že by na takových uritých pípadech
promluvila poslední slovo božská jistota statistická"', píše doslova

(v ísle ze dne 17. íjna). Popírá-li se tak neomalenj^m zpsobem sou-

innost katohckých knží na vývoji národní kultury, je teba alespo
v tomto pípad, kde jde o Museum, zjev vysvtliti. Ze „Seznamu
len Spolenosti musea král. eského", letos vydaného, zjistili jsme
skuten, že u knžstva není dnes toho zájmu, jak}' byl v dobách
dívjších. Vinu však hledati dlužno práv v nynjším desolátním stavu

správy musejní, kdy uritým živlm, kteí si pivlastnili název „oposice",

jde o odstanní nejen poctivých pracovníkv, ale i živl konservativních.

Také eské knžtvo ví, že Museum je dnes ve vleku stran svobodo-

myslných, radikálních a proticírkevních. Redakce „Besed asu" byla

by jist lépe uinila, kdyby se skuten podívala do seznamu všech

651 len Spolenosti musejní. Byla by v nm nalezla celou adu
novopeených len, asto student, které mže vlivný professor velmi

snadno pinutiti, aby se stal leny, ba sloupy oposice. Uvažíme-li, že

venkovští lenové z vtší ásti na valné hromady pijíždti nemohou,
tvoí zmínní mladí pánové velkou ást volebních hlasv. Oposice si

tudíž takto zakupuje adu lenství, jimi dosahuje v Museu vlády, které

pak využije k zaopatení svých lidí. Jako jinde . . .

Není to v celku nesnadno. Nebo kde jednou byl ustanoven

úedník bez odborných znalostí, lam snadno již umístí jednatel

svého churavého píbuzného, který neml vyhlídek, že by ho pijali

do státních služeb; tam dvorní rada z vj^bjru snadno zaopatí lokaje,

propuštného z ministerstva; tam jiný len výboru teple usadí tikrát

propadlého kandidáta proíessury . . .

Za tchto pomr Muselim, které po celé století národ eský
v Cáchách i na Morav budoval z drobných sbírek a odkaz, stane se

ústavem vdecky podružným a híkou v rukou toho^ kdo si bude
moci zakoupiti více hlasu. Dnes jsou to ješt eští radikálové, zítra

to však mohou býti Nmci! A eské sbírky budou pak pedlávány
na nmecké. Známe pec, jak dovedou Nmci z Cech upravovati naše

kulturní djiny. Po pár letech chodili bychom se do Musea dívati na

Bvé eské sbírky, upravené nmeckými kustody ^tak, že budou hlásati

„vysokou kulturní vysplost lidu nmeckého v Cechách" !

eské živly konservativní a tedy i knžstvo vyh3'bá se zápasu

s radikály, proto ten znatelný úbytek nových len z ad šlechty a

knží. Tolik na vysvtlenou nejen „Besedám asu", ale i našemu
knžstvu! Neschvalujeme toto nápadné vyhýbání se Museu. Naopak,
naši lidé mli by rok co rok rozmnožovati a posilovati konservativní

vrstvu lenstva a dojiždti i na valné hromady, již v zájmu národním.

Kráeli by tím zpsobem jen v šlépjích starého vlasteneckého kléru.
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Dalo by .se ovšem zabrániti zniení tohoto ústavu jeho po-
zemštním. Bylo by to zdravé i se stanoviska hospodáského.
Museum, jako ústav zemský, bylo by ádn dotováno, kdežto nyní jest

odkázáno na milost zemské a státní subvenci. Pi tom stále jest vy-

staveno nebezpeí, že za krise zemských financí bude mu subvence
odejmuta a pak bylo by ovšem velmi nejisto, zda nynjší opposice,

složená ze stedoškolských suplentv a vysokoškolských student, bude
tak obtavá, jako byla v minulém století katolická šlechta a vlaste-

necké katolické duchovenstvo.
*

Pražský umlecký život toí se v posledních týdnech

hlavn kolem etných výstav malíských a kolem divadel. Pokud sna-

žení obou tchto initel pineslo plodné hodnoty pro rozvoj eské
kultury, pokusíme se tenám objasniti v zaokrouhlených referátech

v list lednovém. Upozorujeme proto jen na slavnostní ped-
stavení starýcli eských her a oper, které správa „Národ-

ního divadla" vypravuje na památku ticetiletého trvání ústavu a

a nichž až dosud zejména Tylova „Paliova dcera" hrána v novém
obsazení s Vojanem a Hubnerovou se znaným umleckým ziskem.

Skuten radostnou novinkou pro naše kruhy je zpráva, že Národní

divadlo vypraví známé již v Paíži i v Nmecku mystérium „Zv-
stování Panny Marie" od katolického francouzského básníka

Pavla Claudela (srov. str. 860). Protože vzácnou tuto práci zahraje

Národní divadlo již v období vánoním, neuškodí nkolik pedbžných
informujících poznámek. Pavel Claudel, kterého francouzská i nmecká
kritika nazývá ponkud upílišen „moderním Dantem", byl do ne-

dávná francouzským konsulem v Praze. Zde navázal styky s nkte-

rými eskými literáty a horliv studoval naše staré náboženské djiny.

Plodem této práce bylo nkolik legend ze života eských svtc, zej-

ména svatého Václava a svaté Ludmily. Není tedy Claudel u nás

takovým cizincem, jakými jsou autoi francouzských a anglických ve-

seloher, které nám Národní divadlo tak asto a nkdy zbyten ped-
stavuje. Dílo samo pak zaslouží zvýšené pozornosti katolického svéta.

Je to prostinká legenda o soucitné kesanské dívce Violén, jejíž dj
, odehrává se ve Francii ve stedovku za dob Panny Orleánské. Na
statku ve vsi Combernonu žije man kláštera Monsanviergu, sedlák

Vercors se svou ženou a s dvma dcerami. Mladý sedlák Hury pomáhá
stárnoucímu muži spravovati rozsáhlé hospodáství. Starší dcera Violéna

mladého Jakuba miluje a ví, že si otec peje, aby píštího dne sla-

vili spolu zasnoubení. Ale na statku Vercorsov bývá astým hostem

jiný mladý muž, kameník a stavitel Petr z Craonu, který ke cti Boží

vystavl již nkolik krásných gotických chrám a chystá se práv
dokoniti nový dóm v Remeši. Také Petr miluje Violénu a váŠeu jeho

dohnala ho kdysi až k híšnému útoku na Violénino panenství. Dívka
se mu ubránila, ale Bh ho potrestal strašlivou nemocí malomocenství.

Pedehra mystéria uvádí nás do statku za asného jitra, kdy Petr

chystá se práv k odjezdu koumo ped rozbeknutím. Violéna, zapla-
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vena jsouc nesmírným štstím z blížícího se zasnoubení s milovaným

Jakubem, zastoupí mu cestu, aby ho ujistila svým odpuštním. Pemíra
štstí Violénina sesmutní ovšem Petra a dívka v istém soucitu s ne-

šastným políbí ho na ústa. „A.cb, byl tak smuten a já byla tak šfast-

ua!" omlouvá pozdji Violéna tento polibek, který stal se jí zdrojem

bolestného utrpení. Dotekem malomocného penesena byla hrozná nemoc

i na její dosud nedotknuté tlo a Violéna následkem choroby ztratila

i Jakuba. To je djem ty jednání, která následují po pedehe. Také

starý Vercors naplnn jest kesanským soucitem a protože cítí, jak

v tch zlých dobách „jsou píliš šastni a jiní nikoliv", odhodlá se

putovati do Svaté zem. Ped svým odchodem odevzdává Jakubovi

dvr i zasnoubenou Violénu. Avšak mladší sestra Máa miluje také

mladého Jakuba a chce ho Vioíén odlouditi. Zmínného jitra byla

vyslechla z úkrytu rozmluvu Violéninu s Petrem a spatila i ono sou-

citné políbení. Prozrazuje nyní vše Jakubovi, který jí však neví, až

je pouen o strašné skutenosti samotnou Violéuou. V krásné dalmatice,

prošívané zlatem a vyšité barevnými kvty, s elenkou ve vlasech,

objeví se Violéna Jakubovi v oné zdrcující chvíH, kdy mu zjeví pravdu

a kdy se s ním louí navždy. V úchvatné scén lá^sky a bolestného

pekvapení zápasí Jakub s tvrdou zkuteností, ale odpustil by i ted

Violén, kdyb}'^ ona sama necítila marnost dalšího soužití. Ví, ,že jest

vyvolena, aby se obtovala za jiné, a v tomto vdomí utvrdí ji také

její matka slovy láskyplnými. S propukající nemocí „jako se stíbrnou

lilijí'* na svém panenském tle odchází dobrá Violéna z rodného doaau

do chaty malomocných, aby tam žila vyobcována dlouhých osm let.

Zatím Máa žila v manželství s Jakubem a obdaila ho díttem. Když
jim díátko zeme, pichází zoufalá žena k nenávidné, nemocí již

docela osleplé seste, a žádá opovážliv, aby vykonala zázrak, a vrá-

tila dcku život. A Violéna, která kdysi jata soucitem oblažila malo-

mocného polibkem, pebírá nyní utrpení sestenino na svá bedra a

protože je práv sladká doba vánoní, prosí bjžské Dít za smilování.

A ne nadarmo! Zvony práv oslavují narozsní Pán, souasn i fran-

couzský král vjíždí do Remeše, aby se dal korunovati — a v opovržené

chat malomocných kísí Violéna mrtvé dcko své sestry k života

zázrakem znovuzrození ! Oživlé dcko sestino je nyní panenské matky

Violény a Máa s úžasem seznává, že dít má nyní modré oi, jaké

mla Violéna. V záchvatu msty shazuje Violénu do jámy, z níž

ji vytáhne a do domu Jakubova donese Petr z Craonu, který jel ná-

hodou kolem. Violéna následkem tchto útrap umírá, když byla ješt

hovoila s Jakubem, kterého dosud milovala. Jako ona, tak i otec

Vercors vrátiv se náhle z Palestiny a všichni zdrceni smrtí Violéninou

uvažují o božském zasáhnutí v život ubíhé trpitelky, o mystickém

jejím spojení s Bohem. Kesansky smírn koní úchvatné drama.

Jak patrno, vrcholným bodem hry je zázrak. Nadpirozené

vzkíšení mrtvého dítte. A práv zpsob, jakým je toto choulostivé

místo básníkem podáno, uvádí moderní kritiku v nadšení. Miloš Marten

se obdivuje, kterak zázrak „stává se jakýmsi strašným a krásným
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hmotným djem: ve chvíli, kdy mrtvola v loktech malomocné ožije,

proniká její nedotknuté tlo mateská ke, s jejích ader stéká krpj
mléka na rty dítte a jeho oi nabývají barvy jejích oí ... " Také
bývaljí' dramaturg Národního divadla, známý literární historik Dr. Otakar
Fischer, vyznáním žid, piznává se, že ho „pedstavení hluboce uvedlo

do onoho tak odlehlého a cizího svta, v nmž se odehrává zázrak,

na scén pedvádný : práv výjev tohoto zázraku . . , psobil dle mého
citu nejintensivnjším dojmem, ba, kdyby nebželo o dní nedostupné

smyslm a rozumu, ekl bych, psobil pesvdiv."'
Drama sehráli již v Paíži v divadle L'Oeuvre a poátkem íjna

nmecky v Hallerau u Drážan. Na pedstavení v Hellerau bylo

i nkolik Pražan. Mezi nimi i šef inohry Národního divadla, pan
Jaroslav Kvapil. Tento muž není našinec, ale drama psobilo na
dojmem tak podmaujícím, že získal ihned provozovací právo. Claudela

zastupuje v této záležitosti v Praze známý kritik a spisovatel Miloš

Marten, který" se svojí chotí celé drama peložil a kter}'^ bude s Kva-
pilem dílo scénovati. Tolik prozatím. Téším se, že budu moci již

v píštím dopise povdti tenám, jak dopadlo provedení mystéria

na eské scén v Praze.

Nmecké listy posuzují pedstavení v Hellerau více mén nepíz-
niv. Bylo prý pijato chladn. Ba kritik Julius Wolf vytýká básníku ame-
rikanism, a nejvíce mu vadí dv okolnosti: že Claudelovy ideje vy-

rstají z katolické základny a že je Claudel generálním konsulem
francouzským. Dle jiného referenta pi pátém jednání, jež ukazuje, že

^Spravedlivost vládne svtem, rozhorlovali se Nmci: „Na nul das ist

schon ein katholisch mystischer Unsinn !''

Nestrannji referuje mnichovská umlecká revue „Kunstwar"*.
I tato soudí, že s divadelní stránky setkalo se „Zvstování" s ne-

zdarem. Dokázalo prý, že Claudelovy básnické prostedky nejsou

schopny oživiti jevišt po více hodin. A má nkteré pekrásné seeny,

v nichž jakoby vnitní síla vyrážela z neznámých hlubin, pece chybí

prý mu skoro všechno, co dle dosavadních pojm tvoí dramatické
dílo. Jeho role jsou tak málo postavami, jako pvecké role oratoria.

Herci mají píliš málo v rukou, aby z toho mohli uiniti lidskou bytost

pevných obrysv. Unavovalo proto, a pvodní text byl pi provedení

znan zkrácen.

Než „Kunstwart" oteven piznává, že „Zvstování" stojí za to

vysoko jako báse, jež snad vdom se odíká všech onch divadel-

ních úink. Jako taková je svdectvím téže reakce proti umleckému
„realismu", již v malíství uskuteují „primitivisté" již od nkolika
let. Upímn vící a konen až k prožití zázraku stupovaná pro-

stota je základním znakem postav. Ostatn „Kunstwart" piítá vinu

neúspchu také málo vhodnému scénování v Hellerau.

Za to s nadšením píše o provedení mystéria polský básník

Tadeáš Miciski. Bylo to pedstavení nejpounjší a nejdojímavjší,

jaké kdy prožil. A Reinhardovo scénování znamená dkladný obrat

v umní režiserském: rozchod s naturaUsmem, použití nejjednodušších,
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pedivn hlubokých prostedk k projádení nejzákladnjšího obsahu
duševního života . . , Podobný význam pro divadelní umní pikládá
„Zvstování" eský kritik Miloš Marten ve „Scén". Práv v této

básni nachází úsilí o dramatické obrození, eho hledalo na tolikerých

scestích : svj problém — ne vynucený, umle vykonstruovaný, ale

daný pirozen a prost tím, že existuje drama, které nové scénické

techniky vyžaduje a takoka ji tvoí samo ze sebe. Drama Claudelovo

dobylo scény ve chvíli, kdy se petvouje všecko dramatické umní.
Neznám jiného, jež by mohlo tak hluboce a kladn psobiti v tomto

perodu. Svou silnou, tvrdou a bohatou dramatickou podstatou pede-
vším — ale také práv proto, že vítzn míjí ob úskalí, o nž ob-

rodné úsilí scénické se tíští nejvíce : nesnáší ani zlozvyk t. zv.

realistické hry, ani marnivé hledanosti, abstraktnosti a negace t. zv.

scény stilisované. A snad vede pekonání tchto protiv k dramatické
koncepci, které oekáváme.

Brnnské naše divadlo rovnž slibovalo na poátku sezóny, že

zaadí „Zvstování" do svého letošního repertoiru, ale dokámeli se

toho, kdož to ví? Aspo velice pochybujeme. Herci, kteí jsou nuceni

niiti své síly v njakém takovém „Cudném Kazimíru" nebo „Našem
miminku", tžko by tvoili tak produševnlé postavy jako jest Violéna

nebo Petr . . .

Ukázky eského pekladu Claudelova mystéria uveejnila pražská
„Scéna"; krásnou pedehru peložil v „Arše" p. Vilém Bitnar. Nyní
pak oznamuje Miloš Marten autorisovaný peklad celého díla.

*

Dle rozhodnutí rakouského správního soudu jest autorské
právo kinodramat ne sice výslovn, ale dle obdoby zákonem
práv tak chránno jako u dramat a dl jiných.

*

Zájem o Mickiewicze poíná se šíiti ve Francii, jež stala

se polskému básníku druhou vlastí ; tam v památné College de France
jako professor slovanských literatur konal své slavné pednášky
o Slovanech, jež jejích poslucha a vydavatel polského textu,

Frant. Wrotnowski, definoval jako „špiew nad spiewami." Tyto ped-
nášky, obsažené v pti svazcích a dávno již rozebrané, vydali nyní
poznovu v obšírném výboru bratí Lebloudové (Adam Miekiewicz

:

„Les Slaves." Paris 1913.)

V úvodu udávají dvody, pro práv dnes jest etba Miekiewicze

tak cenná pro Francouze : Miekiewicz pednášeje, i spíše káže v Ko-
leji francouzské vedle Micheleta a Quineta za as monarchie erven-
cové, vystupoval proti materialismu prmyslového mšanstva a sou-

asn proti oekonomistickému socialismu, píliš zabranému bojem
o blahobyt. Idealistický genius jeho, genius slova a plný enthusiasmu
upímného a inného, svtlý a jasný, mže dnes v rostoucích píbuz-
ných smrech snadno nalézti porozumní. Pednášky jeho podávají

nejen nové, tak ušlechtilé myšlenky, ale sesilují v nás idealism a mén
i více keltický mysticism našich pedk. Krása jeho ei, pesnost
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výrazV a istota jazyka iní pednášky (kursy) vzorem francouz,

výmluvnosti a staví je v adu nejlepších dl literatury francouzské.
Dalším úkolem spisu „Les Slaves" má býti vdecká informace

ciziny o literaturách slovanských. Tomu ovšem pednášky Miekiewi-
czovy, konané ped 70 lety, dnes již málo vyhoví! Vždy aktuelní vý-
znam jejich nespoívá v uenosti, nýbrž v ideologii, ve vn mladých
otázkách všeobecného obsahu, jež v dnešní krisi evropského ducha
znovu se staly vážnými a palivými.

Do francouzského výboru byly pojaty také stat o eské litera-

tue a eských djinách. Rozbor jejich napsal Fr. Kvapil v Osvt
(1898) a J. Máchal v eském Oas. Hist. (1898). Jsou tam osvtleny
také styky Miekiewiczovy s echami a eskými literáty, na nž ml
znaný vliv.

Nmecký hakatistický spolek „Ostmarkenverein", založený k boji

na vyhlazení poznaských Polák, vypsal konkurs na protipolský
román, jenž by i v lidu pruském dovedl podnítiti záš a usnadniti

„kulturní" práci vyvlastúovaeí. Ceny jsou znané: 10.000, 5000,
-o.OOO a 1.000 marek. „Germanie" píšící o tom dodává sama: „Haka-
tisté, nemohouce již vzbuditi zájmu pro svou protipolskou politiku,

musí se utíkati až k — románu, aby získali pro sebe veejn mínní.
Nový to zase dkaz úplného fiaska dosavadní hanby hakatistické."

A do jejich služeb, do služeb nacionálního výboje, má se postaviti literatura 1

Proti názvu Bergsonovy filosofie jakožto filosofie biolo-
gické ohrazuje se práv biologie nejvíc. Dle Bergsona není rozum
s to, pochopiti život, dní, any pojmy jeho vztahují se na bezvké

;

kterak prý by pojmy jeho, samy jsouce ssedlinou života, tedy ástenou
jeho nádobou, mohly obsáhnouti život celý ? Na pochopení jeho prý

je dána intuice, totiž uvdomní své vlastní životní pružnosti, která

z organism v zárodky pechází a tak se šíí, vedle ní pak sympathie,
která na základ intuice dává nám spolupociovati životní dje u jiných,

pímo nám nepístupné. Dle B. nemá se filosofie zabývati zásadami

vd, nebo jsou ovládány rozumem, kdežto v ní vládne spekulace,

zení. Vda o život, tedy i biologie mže prý o život bádati jen potud,

pokud organismus pipodobnn stroji ; dále vede již jen intuice a sympathie.

Co oprávnného ve filosofii Bergsonov eeno proti experimentnímu
mechanismu, vydávanému za celou biologii, bylo již jinak a lépe zd-
vodnno ; co však tam nabízeno za náhradu analytické biologie, nevede

krek dále ve skuteném poznání. Je vždycky vadou soustavy, že

jednotlivé ásti a poznatky její vesms stojí a padají s celkem. U skutené
vdy mohou býti v jednotlivostech omyly, snad celý podklad theorie

mylný, pokaždé však zstanou jiné podrobnosti jakožto kladný výtžek,
ehož u biologie Bergsonovy, krom vcí pejatých, není. Znaí-li

filosofie Bergsonova vbec jakýsi odpor proti materialismu, zkusná vda
se na píliš ohlížeti nemže, nebo nových, lepších popudu tam nenalézá.

*

Hlídka. 63
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Psycho fy siologie zaznamenává zajímavé výsledky zkoumání

Dána Alfr. Lehmanna, Mosso, Bineta. TarchanoíFa, Bergera a ]. pi m-
ení pocliod tlesných následkem innosti duševní. Poitky
a city píjemné neboli slastné provázeny jsou zmenšenou hloubkou

dýchání, zmenšeným tlakem krve, vtší vydatností tep srdce i mozku,

vtší zdlouhavostí jejich a — zvtšeným objemem ramene. Leknutím

stahují se náhle buky mozkové, aby hned na to silnji se rozšíily,

stahuje se mchý, steva. A podobné úinky jeví nejen pocity sku-

tené, nýbrž i suggerované. Nejsou tedy jevy duševn pro tlesnost

tak bezvýznamné, jak materialismus myslí.

Pi napínavém myšlení rozšiuje se zornice, krátí se dech a

tep, zmenšuje se objem ramene. Od tch jev nezávisle rozšiuje se pi
pemýšlení vtší mozek (menší mozek zstává klidným), zvyšují se

vlny tepu. Teplota mozku, jež pi úsilnjším pemýšlení stoupá, jeví

se tu na teplot krve do jisté míry nezávislou. Svalové výkonnosti

pi tom ubývá. Pesnost myšlení kolísá s „vlnobitím" krve v mozku :

nížiny znamenají jakési pestávky, na p. v poítání chyby. Zdali pi
této práci duševní dje se také vtší výmna látek, na poukazovati

se zdá únava, a jak se výmna dje, není dosud zjištno ; zdá se toliko

že vydechuje se více kyseliny uhliité než obyejn.
*

Kyslíku k léení choromyslných zaal používati Dr.

Toulouse, editel blázince ve Villejuif, veden myšlenkou, že posílí ner-

vová ústedí, povzbudí-li jejich innost. Kyslík dusíku prostý vpravuje

pod kži jehlou žárem sterilisovanou. Každý nemocný snese bez bolestí

a obtíží injekci 250 k^b. cm. Kyslík osvdil se ve všech pípadech

akutní pomatenosti smysl, pivodiv v nkterých až úplné uzdravení.

Též u epileptikv a v nkterých pípadech melancholie zaznamenány
výsledky píznivé. Method Dra Touíousa pikládá se velký význam,

ponvadž uritý zpsob léby nemocí duševních je dosud skoro neznám,

a tento, neprospje-ii, aspo neuškodí.

Sérum proti otrav houbami oznámeno svého asu denními

listy jako hotová vc. Dle „Bulletin de la Societ de Pathologie com-

parée" dlužno tuto zprávu opraviti v ten smysl, že zjištno zajímavé-

faktum, že oví krev staví úinky houbového jedu niícího ervené
krvinky lidské. Tím však ješt nenalezeno sérum, ponvadž oví krev
jest pro lovka jedovatá. Dlužno tedy spokojiti se prozatím pro-

stedkem dosavadním — opatrností.

*

O novém zpsobu telegrafie obrazv zmiuje se ve Frank.
Ztg. Géza Pál z Budapešti. Vynálezcem jest jistý budapeštský fotograf,

který obrazec, jenž má býti telegrafován, rozdlí árkovadlem (rastrem)

na množství plošek. Každému z tchto dílc písluší podle síly jeho

zbarvení jedno písmeno obyejné abecedy, které se pak dle poadí
originálu odtelegrafují. V pijímací stanici upraven je zvláštní psací

stroj, kterýž po stisknutí urité písmenky na klaviatue vytiskne na
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pipravený papír plošku bud tmavší nebo svtlejší, dle toho, jak z pi-
jímadla telegrafního znaky docházejí. Jde tu tedy o telegrafii obyej-
ných písmen, k emuž lze použíti stávajících pístroj telegrafních,

k nimž druží se toliko zvláš upravené stroje psací. Pál praví, že

s dvacetidvma typy písmenek lze úplné vrn zobraziti jakoukoli

podobenku ve všech jejích svtelných tóninách. Zaízení toto je mnohem
levnjší nežli dosavadní pístroje pro telegrafii obrazv a lze oeká-
vati, že se hoja rozšíí, jakmile bude zdokonaleno a pro praktickou

potebu upraveno.

K pemn energie svtelné v energii akustickou slouží pístroj

zvaný optofon, jímž se má slepcm umožniti, aby dle sluchu vidl)

.

Aparát je tvaru snadno penosné skínky, ve které jest umístný sele-

nový lánek, jenž dle intensity svtelné mní odpor procházejícího jím

proudu elektrického, a tento opt má vliv na sílu zvuku vyvozovaného

bzuidlem a reprodukovaného v telefonu, kterýž si nevidomý k uchu

pipevní pružným pérem.

Pístroj jest upraven tak, aby bzuidlo bylo v klidu, pokud na

selenový lánek padá nejostejší svtlo
;

poklesnutí intensity svtelné

ozejmuje se pak vždy nižším a nižším tónem v naslouchátku. Optofon

pracuje prý velmi pesn, takže slepec mže dle zmn v telefonu

poítati i osoby, které jdou na p. kolem okna ; zamýšlí se pak zdo-

konaliti jej tou mrou, aby ho bylo lze použíti i v astronomii ku zji-

štní hvzd pouhým okem neviditelných.

Výzkum Nové Guiney pomocí vzducholodi, navržený poruíkem
P. Graetzrera, nabyl uritjších tvar, any se v HoUandsku a v Anglii

utvoily výbory pro zaopatení potebných 3,750.000 f. Plány vzducholodi

shotoveny v Berlín ; má býti 96 m dlouhá, o prmru 18 m, bude

moci vystoupiti za normálních pomr do výše 3750 m a plouti maxi-

mální rychlostí 54 km. Motory budou dva po 100 k. s. Základnou

výpravy bude asi Málu, kde bude zízena penosná klna pro vzducholo

a výrobna plynu. Z tohoto bodu budou podnikány jednodenní výpravy

k místm na pobeží pedem ureným. Druhá základna bude zízena

pro výzkum hollandské Guiney. Tímto zpsobem hodlají dosáhnouti

pomocí fotografie rychleji lepšího pehledu o vnitrozemí, než by možno
bylo obyejnými výpravami, ba jíti vstíc výpravám pozemským za-

ložením zásobovacích stanic na místech nyní tžko pístupných.

*

Greenwichský hvzdá Maunder popírá, že by na nkteré nám
známé obžnici mohli býti lidé našeho druhu. Ze tí základ-

ních podmínek, pimené teploty, pimeného tlaku ovzduší a do-

statku vody, na vtšin jich není žádná; i Mars, zemi nejpodobnjší,

má prmrn asi málo tepla a tlak ovzduší jest na nm skrovnjší

nežli životu pimeno.

63*
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Uschovatelsk^.

Okresní školdozorcina Morav tentokráte jmenováni

ješt na 6 let; zákon o definitiv není ješt projednán.

Z novin moravského bloku bylo tentokráte zase docela jasno

vidti, kdo toho ješté vidti nechtl, že škola jest politikum, a bylo

to vidti po stránce nejodpornjší, totiž: blok by chtl ustanovovati

školdozorce podle politické píslušnosti a innosti, ne podle školské a

vychovatelské zdatnosti. Noviny jejich valy, že blok má na Morav
ohromnou [?] pevahu, tedy . . . Snad všichni inspektoi — dle par-

lamentní zásady — mli býti socialisté a pokrokái? ui snad podle
volebních okres? Kde poslanec blokový, tam též takový inspektor?

Pkná to pajdagogie a logika 1 V zemské školní rad byl prý výsledek

boje o listinu jejich 11 : 7. Ze všichni blokoví pedáci, zvlášt poslanci,

nejsou práv pro blokové uitelstvo, po pípade inspektorstvo tak hrozn
nadšeni, jak mu v novinách a zvlášt pi volbách povídají, mohlo by

i tomuto již býti známo. Ale mundus vult decipi. O jmenovaných

inspektorech nebudiž tu dále mluveno
;

jsou mezi nimi píslušníci

rzných stran, zda také který socialista, nepraví se. Na píslušníky

naší strany, kteí by v ní jako takové inní byli, staily by asi prsty

jedné ruky, snad by ješt zbylo ; ovšem kdo každého slušného, mírného,

pedevším svené vci dbalého nazývá klerikálem, napote jich víc,

ale to snad není neštstím.

Ostatn, jak už vbec v tchto listech snažíme se mluviti upímn,
nebudiž tu zamlováno, co se nkdy v „našich" kruzích, uitelských

a katechetských, íkává. Že prý pokrokái jako inspektoi (a editelé)

bj^vají v innosti své naší vci mnohdy píznivjší a prospšnjší než

tak zvaní našinci. Aby nebylo nedorozumní, teba výrok ten. jehož

ovšem nelze paušalovati, uritji dopodrobna vyložiti. „Naší vcí"
rozumí se tu ne klerikalismus — tof by znamenalo pro ty pány šibenici,

nýbrž jen poádek, provádní školských pedpisv a vychovatelských

požadavk. A tu prý se asto stává, že nkterý inspektor (nebo editel)

pokroká bývá v innosti své rozhodnjší a dslednjší, ba snad i bez-

ohlednjší než nkterý t. zv. našinec. Onen totiž pokud stojí na pd
zákona — všichni z nich takoví nebývaií — podle nho také si poíná
a nabývá i u svých povsti inspektora znamenitého. Nucen li nkomu
ze svých šlápnouti na kuí oko, a to se mže státi, jsme kehcí lidé,

i jeho lidé snad potichu hubují, ale veejn ne ; ekne se : jednal dle

zákona, konal svou povinnost. Slovem, jakožto „jejich" lovk má
pokoj. astane-li tato nemilá povinnost našinci, celá smeka se na

nj vrhne, ne žehy snad byl právo a povinnost svou pekroil, nikoli

í

jen proto, že je klerikál, mstivý, nesnášelivý, podlízavý atd. Ba i mimo
takové pípady každý krok jeho se nepízniv vykládá, každá disposice

pekrucuje a pak ostouzí, i není divu, že pak opatrný našinec stává
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se píliš opatrným, ústupný píliš ihtupným, svdomitý píliš svdomitým,
totiž, jedním slovem: slabochem. A to všecko „pro strach židovský".
Je v tom systém a methoda, naše lidi totiž ve veejných úadech ostouzeti,

ubíjeti. Ne každý pak má tak silné ivy, aby to klidn snesl, anebo
má-li je sám, nemají jich jeho lidé. A nemá li nad to ješt nikde opory,
stává se mu jeho hodnost velmi pochybnou. Zliberalisování našeho
veejného života i zde vyhání plody jedovaté, od nichž nikdo není jist.

Myslím však, že i to náleží trochu k vychovatelství: et si fractus

iliabatur orbis, impavidum erient ruinae, nezlomná povaha, rozhodnost.

Moravský uitelský Vstník dobe tuhle ekl, že uitel konající svou
povinnost, nepotebuje se žádného inspektora báti. Obrácen to platí

také, akoli se zmínnou mutací : náš tisk uitele konajícího svou
povinnost, a je sebe vtším pokrokáem, nenapadne, jen pochválí,

blokový tisk inspektora konajícího svou povinnost napadá napoád.
Úední šetení, kdyby uiteli i nakrásn bylo ublíženo, dá mu zadost-

uinní úplné, kdo je dá inspektoru za perfidii zvrhlého tisku? Ale
pes to lze íci, že estnjší a záslužnjší jest eliti jí rozhodností nežli

slabošstvím.
*

Ellen Key píše ve svém „Století dítte": „Cím spurnjší
je dít proti nucení, tím lépe. Rodie práv tak málo mají moc a
právo, dtem pedpisovati zákony, jako nemají moci a práva pedpi-
sovati je hvzdám," Fr. W. Forster k tomu „století dítte" podotýká:
„Jist nebylo ješt století, ve kterém by tolik velkých dtí se bylo

chápalo slova, aby svá veliká dtinství stavly na místo staleté vy-
zkoušené moudrosti".

V úedním školství americkém, jako ve francouzském a ja-

ponském, nahrazena nauka náboženská mravoukou. O vý-

sledcích francouzských a japonských jsme se již astji zmínili. O ame-
rických, kde jest koedukace a veejné pohlavní pouování, praví David
Utter, jak samí Ameriané piznávají, že na 80% tchto amerických
hochv a dvat jest mravn prohnilých.

Monista E. Horné ffer navrhuje pro tuto morální výuku
v 6— 10 roce pohádky, starozákonní „povssti" až do píchodu žid
do Palestiny, Niebelungy, Odyssei a Herakleidu. V 10—12 roce ecká
dramata (Oidipus, Antigone atd.) V r. 13. teprve má býti zavedena
náhrada za nauku náboženskou, totiž : nkteí etí filosofové, dje
kesanské, islámu, budhismu, pantheismu dle G. Bruna a Spinozy,

konen Kant (dle kterého vykladae, není udáno).

Proti takovým snahám „ethické spolenosti", zavésti zvláštní

knihy a hodiny pro ethické vzdlání, jež i jmenovaný Forster dopo-

ruuje, píše sám Th. Ziegler, jenž jinak neuznává než ethiku po-

zemskou: „Procítností a uritou názorností psobí mravní stránka

v podob náboženských pedstav mocnji než pojmové abstrakce kdy
dovedou, udržuje dtinnjším a naivnjším než ony mravnostní rozpravy
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O všem a pitvání všeho. Mravní pedpisy Písma pod rukoa schopného

uitele hodí se výten pro vyuování ethické."

*

Na londýnských školách ustanoven byl v nejnovjší dob mstský
školní psycholog, jehož úkolem bude zkoumati všechny žáky a

žákyn, vyšetovati jejich schopnosti a charakteristické vlastnosti i ná-

klonnosti. Dle jeho údaj mají se potom íditi uitelé, aby celé vyuo-
vání bylo více individualisováno, Pro zaátek nelze ovšem oekávati

vtších úspch, kdež jest ua 750.000 žák. Pi takovém množství

bude tžko probádati povahu každého jednotlivce, aby se daly initi

bezpené závry. Ale o mnohém mže jist uiteli poraditi.

*

V Tarnov byl oteven na podzim ústav paedologický.
Éízení pevzal známý katechetický pracovník Walenty Gadowski,

katecheta uitelského semináe. Zvláštní studia k tomu konal v Lipsku.

Kursu se úastují mimo jiné také latinští bohoslovci a studující

semináe.
*

Knz a paedagogický spisovatel polský dr. Kaz. Lutoslawski

ml v Krakov na schzi rodiv a vychovatel pednášku „O pou-
žívání skoutingu pi výchovu dvat." Schvaluje úpln
tento systém, jenž se rozšíil již v celém svt, a doporuuje ho vele
pro ženský výchov. Nebo tu má bojovati s duševní i fysickou sla-

bostí a nejapností ukáznnost, šetrnost, obtavost — pro druhé. Krom
toho jest to cviení zdravé a ve všech smrech užitené. Ideálem

skoutovým jest ideál rytíský a nikoli vojenský.

Aby dosáhnul u žák správné výslovnosti francouzské, uitel

gymnasia v Tottenhamu (Londýn) zídil si nástnné tabule zvukové

(Sound Charts), na kterých obrazem a diagramem naznaeno, jak otevíti

ústa a položiti jazyk k té které hlásce francouzské. Série obsahuje

2 tabule pro a (otevené a zavené), ti pro e (e, é, é), jednu pro /,

dv pro O, atd. ; dále pro dvouhlásky pravé (ié, oi . . .) a nepravé (eu,

on . . .) Žáci donášejí si do školy zrcádka a stojíce ped nákresem

snaží se pivésti svá mluvidla do správné polohy. Zkušenosti dvou let

mluví pro dobrotu methody. „Zrcádková'^ tída pedstihla jiné.
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Ješt o drahot pednášel nedávno ve Vídni editel dopravní

banky Broch. Drahota penz byla všeobecná, jelikož rozmach prmyslu
a všeho podnikání hospodáského ztrávil mnoho hotových penz

;

proto cenné papíry ani vklady se tolik nevyplácely jako peníze v podnicích.

Celková drahota však u n á s byla proto vtší, že po krisiannekní
vzrostla nadje v trvalý klid, mnoho se podnikalo, vtší výdlky
a píjmy svádly k nadbyteným útratám, pi emž ale (svou vinou)

byli jsme poukázáni na konjunkturu tuzemskou, vydlávajíce jjden na
druhém, kdežto mezinárodní konjunktura byla pro nás více passivní,

totiž byli jsme nuceni posílati své zlato za stroje a j. ven; 1912 dovoz ra-

kouský stoupl o 1,158,000.000 K! Spotebovali jsuic víc nežli jsme
mohli zaplatiti, proto jsme nuceni dlati „zlaté" dluhy v cizin. Pomoc
z krise jest pedevším ve vývozu (proto Maai poád na p. proti

Srbska štvou !), v omezení výroby neprodejné, ve skrácení platebních

lht, aby se zboží v obchod tolik nehromadilo, a v rozvoji zemdlství.
llakousko-uherská banka snížila úrokovou míru o -14%'

tedy na 5^ I jinak pozorovati jakési klesání cen (železí, masa, cukru
c j ) Ženy vídeské spolily se na potírání drahoty, pražské jich

nááledují; ovšem asto ženy ji zavinují — berouce na dluh, nemístn
smlouvajíce atd.

*

U sanaci jižní dráhy docíleno mezi Office national a rakouskou
vládou shody, jejíž podmínky ovšem pijdou teprve do snmovny.
Zprávy, že za naši státní záruku Francie povolí 600 mil. fr. pjky,
z ehož by 350 mil. bylo výpjkou státní, tak že by francouzský trh

nám opt byl oteven, pi jednání Francouzy odbyt}?^ tím, že o takové

pjce mže rozhodovati jen jejich vláda, ne oni; a tím jsme krom
škody uhnali si jen ostudu.

Uherský místopedseda Tisza nyní konen doznal, že na tento

francouzský odpor proti našim výpjkám pece psobí nepíznivé
zprávy o národnostních a politických pomrech uherských ; tedy

i zde nás Madai v cizozemí jen poškozují, ale pece v zahraniních
vcech rozhodují.

Snmovní pedloha o bosenských dráhách, jež mají sloužiti

pedevším úelm vojenským, vyvolala zas jednání o dráhách zdejších,

jež už nkolikrát byly usneseny, ale z penžních dvod nestavny.
V Bosn ovšem také neleží poklady na cestách : má-li z ní nco býti,

teba ji hmotn i rozumové založiti. Že z rozmachu jejího, i toho že-

lezniního, budou míti prospch hlavn Uhry a my prozatím jen to placení,

kdo za to mže"? Budeli ostatn upraven pístup k moi, mže i tato

nevýhoda Pedlii-^.vska býti vyrovnána.
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Na Morav zajímá nyní nejvtší pozornost dráha po dyjská,
jíž prý neschází už nic nežli státní podpora 1,800.000 K, a elektrická
dráha brnensko-vídeská, jež pes pl Moravy sice ješt více

k Vídni pipoutá, ale obchodn bude znamenati velmi mnoho ; Vídni

také velmi mnoho na ní záleží — brnnské obchodnictvo a živnostnictvo

by se na ni tuze tšiti nemlo, nebo Vídeáci sem nakupovat sotva

pijedou, jejich návštvy vynesou asi jen tolik, kolik nebudou moci

dovážeti s sebou. Ale to už jinak nechodí.

*

Islandský snm povolil úvr na stavbu železnice z hlavního

msta Reykjaviku do Thingvally, malého msta ve vnitrozemí,

kamž dosud bylo možno se dostati jen komo. Dráha by otevela také

cestu k nerostným pokladm ostrova. Rovnž pístav reykjavický má
býti modern zaízen. Vydání rozpoteno na 23/4 mil. K.

Dokladem, jakých obtí si vyžádá každoron pokrok moderní

civilisace, pináší mnichovská revue „Kunstw^art" zajímavou stati-

stiku o automobilech a jimi zpsobených úrazech v N-
mecku. Dne 1. ledna 1913 bylo v nmecké íši 70 085 automobil,

jež sloužily doprav osob, a 7704 automobily nákladní. Od 1. ledna-

r. 1907, ted v 6 letech, pibylo jich o 50.763
;

poet jejich se tedy

skoro ztrojnásobil. K tomu pistupuje ješt 22.326 mimonmeckých
automobil, jež se na njaký as zdržují v íši, nejvíce z Francie, pak

z Rakouska-Uherska.
Neštstí pihodilo se tu od 1. íjna 1911 do 30. záí 1912 v celku

10.105, pi emž bylo súastnno 10.869 automobil. Vtšina idi
dala se dobrovoln zatknout, 577 ušlo zjištní útkem, u 166 pokus

útku se nezdail. O život pišlo pi tchto neštstích v jediném roce

442 lidí ; velikou vtšinou (347) byli pejeti automobilem, tedy ne

z tch. kteí v nich sedli. Poranno bylo celkem 5542 osob, zase

vtšinou cizích, totiž 4090. Dohromady to iní 5984 poranných a

usmrcených lidi. Škoda zpsobená na vcech cení se pro každý rok

na 2,281.283 marek.

Na 100 automobil urených k osobní doprav pipadlo tedy asi

13 úraz, na 100 nákladních dokonce 16 úraz. Tento pomr zstal

od r. 1906 podstatn nezmnn, prese všechna bezpenostní opatení

nešastných úraz neubylo.

Ke srovnání budiž uvedeno, že na všech železnicích nmecké
íše bylo v r. 1911 usmrceno celkem 1038 osob a 2384 poranno.

V posledních letech poet úraz železniních se znateln zmenšil.

A což teprve, až se provede statistika úraz aviatickýcb ! Každé
svtlo má svj stín.

*

Msto Los Angeles poádalo dvoudenní slavnost z radosti

nad dokonením svého vodovodu, který ze vzdálenosti 254 mil

bude pivádti mstu denn 265,000.0000 gallon vody z eky Owens.

Pyšn poukazují Ameriané na to, že nejdelší vodovod ímský mil
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pouze 62 mil, a 350 mil dlouhý vodovod australský, vedoucí rourami
o *li m priBtTU vodu do zlatých polí v Kalgoorlie a Coolgardie,

vede rovinoi), kdežto losangeleský prochází skalnými tunely a pepíná
údolí na betonových pilíích. Jediný velký vodovod je newyorský,
který se teprv'e staví, a který bude pivádti do New Yorku denn
500 milion gallon vody; jest však jen polovin tak dlouhý, a bude
státi víc než ptkrát tolik, totiž 165 mil. dol. Msto Los Angeles bude
míti z vodovodu krom vody i elektinu ; místa pro stanice, které dle

poteby budou zizovány, byla vyhlédnuta, a oekává se výtžek až

100.000 koských sil.

*

Chininový trust utvoil se dle zprávy v „Times"; sdružení

velkovýrobc chininu uzavelo smlouvu s hollandskými plantážníky na
Jáv, že jim ron odkoupí za cenu jednou pro vždy stanovenou
množství kry odpovídající 5000 tun chininu, ímž zamezen prodej

kry výrobcm stojicím mimo sdružení.

Poptávka po drahých kožešinách siln pevyšující nabídku
zpsobila, že se v Kanad utvoily akciové spolenosti pro chov
dotyných zvíat. Dle statistiky uveejnné v montrealském „Star" jest

pouze v provincii „Ostrov prince Eduarda" 13 takových spoleností,

chovajících hlavn erné, bílé a stíbité lišky, a vládnoucích celkem
kapitálem 42 milion K. Dividenda obnášela letos 734 ™^^- J^^^na

spolenost, založená pouze kapitálem I/2 mil., platila 320% dividendy,

jiná „Peerless", se 100.000 K zákl. kap., dokonce 900%. Álimo jmeno-
vanou provincii jsou v Kanad ješt 2 „fox corapanies" s kapitálem 3
milion K, a 120 „ranches" náležejících soukromníkm. Mladých
lišek prodáno do záí 1913 za 727.151 liber šterl., cena všech lišek

chovaných páí se na 1,993.600 liber, t. j. asi 49 milion K.

Náhradu za platinu ím dál dražší nalezla dle asopisu
„Ironmonger"' tirma Borchers & Monnatz v Cáchách; je to slitina obsa-

hující 35% železa, 60% chrómu a 2—3% molybdenu, kteráž prý vzdo-

ruje dokonce i luavce královské.

*

Za úasti zástupc Belgie, Dánska, Francie, Nmecka, Holandska^
Švédska, Norska, Portugalska a Španlska konala se v ervnu t. r.

v Londýn konference, která radila se, jak zameziti asté poškozování
podmoských telegrafních kabel rybáskými sítmi.
V dsledku tchto porad mají všecky súastnné státy pihlížeti k tomu,
aby vlené sít rybáv a vbec rybáské náiní bylo na píšt tak

sestaveno, aby poškozování kabel bylo na nejmenší míru omezeno.
Každý z úastnných stát má dále zíditi zvláštní dozorí úad. jehož

úkolem bude pihlížeti k tomu, aby jednak kabely nebyly porušovány,

jednak aby se dostalo rybám pouení o dležitosti kabel a o opateních,

jak lze se poškození jejich vyhnouti.

Vlády samy, nemohouce arcif z ohled na možnost poškození

kabelu se strany nepátelských lodí za války místa uložených kabel
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uveejniti, mají pihlížeti k tomu, aby kabely, jakmile je teba vy-
zvednou k vli oprav, byly uloženy v místech, kde se rybolov nekoná.

V íjnu t. r. zasedala v Londýn také konference, která se

zabývala píinami, které pivodily zánik Titaniku. V ocenní bez-
drátové telegrafie pro bezpenost plavby lodí po moi bylo usneseno
psobiti k tomu, aby pístroje bezdrátových stanic na lodích byly dnem
1 nocí vždy pohotov pijímati signály nouzové, vysílané ohroženou
lodí. Stanice na parnících k doprav osob, pokud v uritou dobu, a
za noci nebo za dne, pijímají novináské zprávy z velikých stanic

pevninových, mají míti též zaízení, kterým by také v této dobé byly
uvdomeny o znakách nouzových, vysílaných vlnami normální délky.

Nouzovým signálm písluší pednost pede vší jinou korespondencí!
Má se také dbáti o bezpený zdroj elektrické energie ve pí-

padech poškození hlavní centrály, sloužící k pohanu bezdrátových
aparát, a o náhradní tykadlo pro pípad, že by stožár, na nmž je

tykadlo hlavní upevnno, byl zlomen nebo znien. Má býti dále upra-
yena zpravodajská služba ohledn pohybu ledovc a povinné zaízení
bezdr. telegraf na všech lodích s osobní dopravou dle píkladu Anglie
a Spojených stát severoamerických.

Vž dómu ve Florencii byla na podnt Marconiho opatena stanicí

pro bezdrátovou telegrafii. Pes to, že drát pijímadla visel

uvnit véžní kopule, tedy v prostoe úpln uzavené, domluvili se

s jinými stanicemi, mezi jinými též se stanicí v Paíži, v Toulonu
a v Madrid.

Aby se zabránilo srážkám vzducholodí a aeroplan s vysokými
vžemi stanic pro bezdrátovou telegrafii, bylo pikroeno k trvalému
osvtlování tchto vží. Stanice v Nanenu u Berlína má na hrotu svéfio

tykadla lampu o svítivosti 1000 svíek, která krom toho vysílá za
noci automaticky znaku N (— -) dle Morseovy abecedy.

Telegrafování ínské ei, která má tisíce rzn3''ch

znak rzn vyslovovaných, rozešili prakticky tím, že znaky oí-
slovali. Zasýlatel píše depeši obyejnými znaky, telegrafista ozna-

muje jejich ísla, na p. 5913, 0013, 0414, což znamená „Juan Si Kai."

Ve vodách neyworského pístavu má býti zízena plovoucí
telefonická ústedna, jejímž prostednictvím budou cestující

hovoiti se stanicemi na pevnin ješt krátce ped odplutím lodí anebo
se kterou budou moci zahájiti ihned telefonický rozhovor, jakmile lod,

na které pijeli, v pístavu zakotví. Spojování lodí s ústednou bude
provádno kabelem opateným píslušnými kolíky, kteréž se vsunou
do svrek na lodním tlese ústedny, odkudž pak je spojení s vlastním

peaovaem. Parníky spolenosti Cunard Linie mily již s tímto zaí-
zením etné pokusy a dá prý se oekávati, že i ostatní spolenosti tuto

novinku zavedou. Zaízení bude cenno arci jenom v tom pípadu,
bude-li ihned po pistání lodi postaráno o spojení s pevninou a bude-U
lze ihned docíliti spojení s vyžádanými stanicemi.
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V kijevském pelíení proti Beiliaovi židé vyhráli potud,

že porota neuznala za prokázáno, že by vrahem byl Beilis
;
pokud ve

zprávách o pelíení našinci vbec bylo možno se vyznati, nelze po-

píti, že porota v tom soudila správn: Beilisovi vražda pesn doká-
zána nebyla, ovšem vinou hlavn tehdejších vyšetovacích úad. Na
první otázku, zda-li vražda byla njak zvláštní, na dobytí krve pro-

vedená, odpovdla porota kladn, tak že podezení rituální
vraždy zstává — i dle toho rozsudku. Veškeren terror a náklad
židovský, jemuž konen nelze se diviti, nebo hraje se tu vždycky
o mnoho, zvítzil tedy jenom na polovici, ba nešlo-li mu jen o nja-
kého toho židáka, nýbrž o zásadní rozhodnutí, ani tolik ne. ešti pod-
pisatelé protestu prohlásili v novinách, že jména jejich zajisté zpsobí
v Rusku mocný dojem. No to se ví

!

Proto prý také Hilsner musí dostati milost. Milost? Propak
ne? tak jako jiní zloinci. Ale zastrašovati soudy, aby byl uznán za

nevinna, jest nco jiného, eho trpti nelze.

Israelitský sjezd v Bukurešti žádal o politickou rovnopráv-
nost žid v Rumunsku. Rumunská kulturní liga na to odpovdla
schzemi, že politická práva dle § 7. ústavy nemohou udlena býti

všem židm, a že § ten nesmí býti zmnn díve než bude provedena
spoleenská a sociální reforma selská.

*

V r. 1911 naízená a 29. srpnem 1912 v platnost uvedená mi-

nisterská opatení proti olovné otrav v tiskárnách, písmolijiiách

atd., obsahující krom rozumných naízení také dosti zbytených
sekatur. jimiž úady naše pokaždé chtjí uchlácholiti socialistické ki-
klounství na úet zamstnavatel, byla ve všech tiskárnách brnnského
obvodu v as, mnohdy i s nemalými potížemi a náklady provedena,

jen práv ve dou ist socialistických ne. Ale to nevadí. Je to zas

jenom jeden doklad, že všechna opatení ve prospch dlnictva, a
co do mzdy nebo pracovní doby a j., socialisty jsou sice vymáhána,
ale nejsou jimi provádna

;
jejich konsumy a j. podniky staly se proto

již povstnými.

V kromížském léebním ústav ohromným nákladem
a nesmyslným pepychem zbudovaném ukázaly se velice ostudné, až

neuvitelné zloády. Dle známé noty mli to odnésti klerikálové.

A jako je vždycky tuze podezelé, hájí-li se kdo v lisech pokroká-
ských a socialistických, nebo kouká z toho sebeobžaloba a výzva k ná-

tlaku a zastrašování, tak dokázalo se i tentokrát. Sama lékaka Dka
Nevšímalová nesnesitelnými pomry donucena žádati o vyšetování.

Aby se od tohoto pokroku pozornost odvrátila, zaali zde v Brn
aase bíti do sester, posluhujících v nkterých oddílech zemské ne-

mocnice. Neíkáme, že mezi sestrami jsou sami andlé, ale to, co se

píše na p. o nemocnicích paížských a j. (orgie, pitky ped nemoc-

nými atd.), jest u sester pece vyloueno. Ze netrpí nemocným sociali-
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stických štvanic, je zcela v poádku. Vtrání je prý hlavní podmínkou
zdraví v pokojích ; i naše humánní ústavy jest nejvyšší as provtrati.

*

Zvláštní komise knzi v íšské dum petrohradské vypracovala
návrh zákon a, jímž má býti stanovena pense pro knze
900 rubl, pro jáhny 450 r., pro psalomšiky 300 r. Spis. lánku
v Cerk. vstníku o tomto návrhu praví, že selské duchovenstvo
stoji asi na stejném stupni vzdlanosti, jako uitelstvo, jež má mnohem
menší pensi, než je navržená pense pro knze, i myslí, že by tu byla
neshoda, jíž íšská duma nepijme. A pense našich knží ?
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Politicky a vo|ensks.

V eském život politickém neudalo se poslední dobou nic pozo-

ruhodnjšího, a na pozor teba obrátiti, to za mnoho nestojí. Poli-
tická váha naše klesá. Nebýti výpalného, jež vláda tu a tam dá,

by se kikloun zbyla, nebylo by ani tuze cítiti, že v íši jsme —
my, již máme tolik poslanc! Vyrovnání haliské urychlovala

vláda vší mocí, aby balvan ten si odklidila s cesty, eské nechává

pkn u ledu; když „stranám" na nm nezáleží, jí také ne. Na ko-

misariát pohlíží se i mimo Cechy jako na in protiústavní, ale krom
uitelstva jsou s ním skoro spokojeni ; hubovat se ovšem musí. A co

více, pejí mnozí komisar iát nejen echám, ale i Praze za její

hospodáství ; zatím chude nastává „oista" jen taková, že do obec-

ního zastupitelstva dostalo se tentokrát více socialistv a randaiist.

„Volné Myšlence" a jejím odborm zabaveny v Praze rzné
píslušnosti a nezákonné úadování její perušeno. Zprvu si policie

poínala velice kurážn a brala kde co, po intervenci poslanc se

umírnila a velkou ást zabavených vcí vrátila ; nyní se úady baví

její korespondencí a podobnými papíry. Nebyli bychom snad již ani

v Rakousku, kdyby se vzchopily k rássnému, ale deíinitivnímu inu!
Podobn zmírnila Víde terstské výnosy místodržitelovy co do

usazování italských píslušník v úady. Irredenta nebude tak útlocitná

až bude nahoe 1

Haliský pan Stapiski nebyl již vyvolen za pedsedu své

strany a proto ji sám sebe zbavil ; zakládá prý nový klub s radikály a

jakožto poádný agrárník se židy. Biskupm a rozhodným katolíkm,
kteí blokovou volební úpravu židovských náhoních zmaili, se ted

podle noty nadává, Stapiúski s kyselými hrozny nejvíc, ale to nevadí

;

tebas nezmaeny všechny neplechy, zamezeno mnoho — tídní i zde

již na výsost jest potebné.

Nový náš vyslanec v Bukurešti, Otakar hr. ernín, není

po chuti Maarm, protože kdysi prohlásil se pro rovnoprávnost národ
v íši naší. Rumunsko, které se od nás pro Bulhary trochu odklonilo,

znamená te na Balkán trumf, proto teba souseda toho si nadcházeti

;

i našim zalitavským Rumunm to pjde k duhu. Soudiž si každý co

chceš o hrozb^ kteréhosi nmeckého poslance ve vídeské snmovn,
že nebude-li v Cechách udlán poádek, udlá jej nkterá cizí moc —
íci to tak Slovan ! — jisto jest, že o našich vcech zahraniní vlivy

už dlouho nad míru a víru rozhodují. Hr. Berchtold sice tuhle

ekl, že jen stát uvnit spoádaný mže provozovati silnou politiku

zahraniní, — myslil jako náš — (asto také naopak vyvolána válka,

by vnitní zmatky se zahalily), ale opravdového, zákonného „poádání"
nikde nevidti. Mimochodem, abychom se k tomu vyslanci vrátili,
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hr. Bertchald slíbil, že diplomatické tleso naše bude te více doplováno
nešleehtici

;
jen kde tito vezmou tolik penz? i snad to budou židé?

anebo mínil jen podízené služby?
*

Letoší delegace ení ve znamení balkánské války, o níž vlastní

pravda již trochu se proklubává na svtlo. V Bulharsku jest ped
zemskými volbami — pi nedávných obecních volbách dobyla vládní

protiruská strana velikého vítzství — rzná odhalení mají tedy této

stran i králi, který se ohlíží po pátelích na západ, hlavn v Ra-
kousku, podraziti ^nohy. D a n e v svádí na nj vinu ukvapeného boje

proti Srbsku a ecku a jeho asi piinním uveejnny v „Matinu"

pvodní úmluvy balkánského svazu, k nmuž pvodn mlo
patiti také — Turecko, tak že ostí jeho proti Rakousku již proto by
bylo nezatajitelné, i kdyby v úmluv bulharsko-srbské to výslovn ne-

stálo. Pracovalo tedy hlavn Srbsko pod protektorátem
ruským, aby pro pípad války s Rakouskem mlo spojence. Hádankou
bylo, kterak král bulharský byv práv nedávno návštvou v Rakousku
a ve Vídni mohl takovou smlouvu podepsati ; dva dny se rozmýšlel,

až jej Danev a ruský vyslanec Nkljudov vyhrožujíce Battenbergem
pece zastrašili — smlouvu na spojenectví podepsal, vojenskou úmluvu
o pomoci proti Rakousku pece nepodepsal ponecbav to ministrovi.

Nynjším prozrazením, jež pochází od Daneva nebo ze Srbska,

ml Ferdinand bulharský i v Rakousku býti diskreditován, a skuten
židoliberalní tisk psal, že dožebrávání jeho zde i v Berlin bylo od-

mítnuto a že on zekne se trnu ve prospch syna Borisa (kdysi popravo-

slavnného ! ruské kopejtko). Zatím audience vídenská pedcházela jeho

návrat a klepy usvdeny ze lži. „Velmoc tisku**, jak vidti, po ži-

dovském zpsobu soptí proti poraženému, zvlášt když docházejí zprávy

o sklonu k unii s itímem ; toho Rusko nesnese. Historie s Battenbergem
snad se nebude opakovati, asy jsou jiné, ale že by jí Rusko opakovati

nechtlo, to sotva. Diplomacie jeho na Balkán dokonale poražená bude
36 hledt zvetit pletichami. Nmetí smokové, židovští i kesanští smjí
se tomuhle panslavismu pod záštitou ruskou — ale vláda není

Rusko, a panslavismus nebo neoslavismus neopírá se o bodáky ani

o noty, nýbrž o píbuznost kulturní, která zstává, i když na p.
Bulharsko nyní právem nechce slyšeti o politickém spolku se Srbskem
nebo s Ruskem,

Ve válce samé hrálo Rusko protektora dál, ale více nad Srbskem
než nad Bulharskem, a coufalo od Bulharska tím více, ím více Bul-

harsko postupovalo — na Caihrad. V Sofii byly prý už pipraveny
parádní uniformy pro vstup do Caihradu, tu Rusko eklo : ne. Uzavíti
Bulharsko tehdy mír s Tureckem, jež by za Caihrad bylo povolilo

vše možné — a Bulharsko stalo se velikým, Ale v Londýn se vci
ve prospch Turecka protahovaly, Rumunsko zatím, ne bez ruského
ponoukání, vystoupilo na jevišt, Danev hypnotisován Ruskem neposlechl

rad vyslance rakouského dorozumti se s Rumuny, tak došlo k nové
válce; a ji tebas Ferdinand sám dal prohlásiti, zajisté jednal d-
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slednji než diplomaté, tedy pedevším Danev, který te nepíliš estn
ze své zodpovdnosti se vyzouvá.

Srbsko 36 nyní za Adrii, pro niž vlastn byl svaz proti Rakousku
uzaven, hojilo na Bulharsku a zabralo — proti pvodním zásadám
o národnostním ohraniení — i kraje obydlené Bulhary, jimž nyní
hr. Berchtold slibaje mezinárodní ochranu; jaká ta bývá, je známo.
Bulharsko doufalo poád v revisi míru bukureštského, pro niž bylo

Rakousko a snad i Rusko, ale Vilém II pokynul, že radši ne, a Bul-

harsko má te hojn píležitosti spravovati se píslovím: Máš-li ne-

štstí, o posmch se nestarej.

Hr. Berchtold, jehož deleganí výklad nápadným zpsobem upokojil

Maary, pedlitavskou delegaci Však mén, pravil, že jsme z balkánské
války dosáhli všeho, co jsme chtli : balkánský svaz rozbit, Albánie
zízena, Srbsko od Adrie zatlaeno. Tedy úspchy. Solun prý jsme
nechtli politicky, jen hospodásky a obchodn, Sandžak již Aerenthalovi

nestál za výlohy, jež by byl pohltil. Tedy úspchy. Možno se však
tázati, zdali stojí za ty mobilisaní miliony, a ješt více: staí nám
to, co jsme chtli? Pjde nám to k duhu?

Posuzovatelé situace shodují se v tom, že ani bukureštský ani

caihradský ani athénský mír není definitivní. Ohraniování Albánie

jakž takž postupuje, ale jiných vroubk jest ješt dosf.

Rakousko bude zbrojiti dále, jak nové pedlohy ukazují, Rusko
taktéž, a balkánské státy budou dorovnávati mezery, aby byly pohotov,
ehož bude potebí možná dosf brzy. Mezi eckem a Tui-eckem zstala

nevyízena otázka nkterých ostrov, o které i jiné stedozemní státy

se zajímají, pohranií Srbska a ecka není uklidnno, no a Bulharsko
tak snadno zapomnti nemže ; zatím praví se jen, že má s Tureckem
jakousi dohodu.

Výpoty balkánských válených útrat ím jsou etnjší,
tím více se rozcházejí. Abychom též njaký otiskli, uvádíme francouzský

ze Solun, dle nhož platilo ecko na vojsko pozemní pes 269 milion
frank, na námoní 32, na výdaje vedlejší 18, tedy asi 550 mil. ír.,

krom náhrad poškozeným. Arcif ukoistilo na Bulharech pldruhá sta

dl, na tisíce pušek a pes 17 mil. penz. Srbsko zaplatilo asi 590 mil.

fr., erná Hora asi 100 mil., Bulharsko 776 mil., Turecko
900 mil. Dle úedních výkaz pozbylo Bulharsko 52.760 padlých

a pohešovaných, zranných 10 tisíc zstane mrzáky, erná Hora
vykazuje 10.381 mrtvých a ranných ; zde výkaz psobil velice tísniv

a zdá se jen proto prohlášen, aby Srbsko pi ohraniení u Dakovy
bylo povolnjší.

Též 1 éka i podávají své zprávy o zdravotní služb za válk}'.

Nejlépe na ni bylo v tomto smru pipraveno ecko, jen že vojákm
dány vci tak jak pišly z Francie a oni nerozumjíce francouzským
nápism nevdli, co s tím. Srbsko mlo dobré lékae (studovavší

ve Vídni), ale málo, též pomocného personálu a povoz bylo málo.

Bulharsko mlo obojích ješt mén; královna sama (z Reussu) jsouc

z Nmecka vycvienou ošetovatelkou konala divy milosrdenství. erná
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